Hallo KVW kids en ouders,
Dit is het KVW programmablad van KVW 2015. De kvw week is dit jaar van 17 t/m 21 augustus.
Dit jaar hebben we Circus Aros uitgenodigd om de KVW week op stelten te zetten, en om de week nog
uitdagender te maken zullen groep 7, 8 en 9 dit jaar twee nachten overnachten!
Iedere ochtend verzamelen wij bij de circustent op het schoolplein te Altweerterheide.
Wij zoeken nog ouders die maandag de kinderen van groep 1 t/m 6 kunnen halen met de auto. Zie het opgave
formulier op het volgende blad.
Maandag groep 1 t/m 6: We beginnen met een leuke opening waarna de groepen 1 t/m 6 naar het
hertenkamp en het bos bij de ”IJzeren man” gaan. We verwachten jullie om 9:00 op het schoolplein, om 16:00
zullen we hier weer terug zijn. Zorg dat je schoenen aan hebt waar je goed op kunt wandelen!
Maandag groep 7 t/m 9: Groep 7, 8 en 9 nemen ‘s ochtend al hun overnachtingsspullen mee voor 2 nachten.
Na de opening vertrekken we met de fiets naar de overnachtingsplaats in Bocholt, Kreyel en gaan daar tegen
elkaar strijden zoals in het spel programma “Ford Boyard”. ’s Avonds is er een kampvuur en een spannend
nachtspel. We verwachten jullie om 9:00 op het schoolplein. Spullen die jullie nodig zullen hebben zijn: Fiets,
luchtbed, slaapzak, toiletspullen, nachtkleding, kleding, extra set warme kleren, regenkleding, zwemspullen,
theedoek, bord, bestek en een plastic beker/mok. De overnachtingsspullen verzamelen we op het kerkplein.
Dinsdag groep 1 t/m 4: De groepen 1 t/m 4 gaan met de huifkar naar de stad, waar we ‘s ochtend het Crazy 10
spel gaan doen. Dit zijn allerlei opdrachten die op een zo ludiek mogelijke wijze gedaan moeten worden. ‘s
Middags gaan we onze dans-moves bijschaven in de dansschool. We komen ook met de huifkar terug naar
school. We verwachten iedereen om 9:00 op het schoolplein, om 16:00 zullen we hier weer terug zijn.
Dinsdag groep 5 & 6: Groep 6 neemt ‘s ochtend al hun overnachtingsspullen mee voor 1 nacht. De
overnachtingsspullen verzamelen we op het kerkplein.
De groepen 5 en 6 verzamelen om 9:00 op het schoolplein en gaan met een fietstocht naar de stad. Hier gaan we
bewijzen dat 5 en 6 niet onderdoen voor de oudere groepen tijdens het Crazy 33 spel. Het is de bedoeling zo veel
mogelijk opdrachten, zo ludiek en goed mogelijk, uit te voeren. We verwachten iedereen om 9:00 op het
schoolplein. Groep 5 zal om 16:00 terug op het schoolplein zijn.
Groep 6 gaat vanuit de stad naar de overnachtingslocatie in Bocholt, Keyel. ’s Avonds is er een disco en
kampvuur programma. Spullen die de kinderen van groep 6 op overnachting nodig zullen hebben zijn: Fiets,
luchtbed, slaapzak, toiletspullen, nachtkleding, extra set warme kleren, regenkleding, theedoek, zwemspullen,
bord, bestek en een plastic beker/mok.
Dinsdag groep 7 t/m 9: De groepen 7 t/m 9 gaan vanuit de overnachtingslocatie naar de stad waar ook het Crazy
33 spel gespeeld zal worden. ’s Avonds is er een disco en kampvuur programma.
Woensdag ochtend groep 1 t/m 5
We verzamelen met de groepen 1 t/m 5 om 9:30 op het schoolplein. Vanuit hier gaan we naar de Schuttershoeve
om er samen met de artiesten van Circus Aros een actieve ochtend van te maken. Om 12:30 zijn we weer terug
op het schoolplein.
Woensdag ochtend groep 6 t/m 9
Woensdag ochtend zullen we om 12:30 weer terug zijn op het schoolplein.
Donderdag:
We gaan met de bus naar Irrland in Kevelaer, Duitsland. De groepen 4 t/m 9 mogen hun zwemspullen
meenemen. De groepen 1 t/m 3 gaan niet zwemmen! Jullie mogen allemaal geld mee nemen(max. 5 euro per
kind). Om 8:00 verzamelen we op het schoolplein. Om 8:20 vertrekken de bussen. We zijn weer om 17:30 op het
schoolplein.
LET OP. Alle kinderen moeten een eigen identiteitsbewijs/paspoort meenemen, en leveren dit in bij de leiding!
Zonder mag je niet mee!
Vrijdag groep 1 t/m 4:
De onderbouw heeft een actieve spellen dag in en om Altweerterheide. Ook kunnen de knutselwerken waar we
woensdag aan zijn begonnen, worden afgemaakt. We verwachten iedereen om 9:00 op het schoolplein, om
15:00 zullen we weer op het schoolplein zijn.
Vrijdag groep 5 t/m 9:

De bovenbouw gaat met de fiets naar de dierentuin van Altweerterheide. We verwachten iedereen om 9:00 op
het schoolplein, om 15:00 zullen we weer op het schoolplein zijn.
Vrijdagavond:
DIT IS EEN BELANGRIJK DEEL VAN DE KVW WEEK
Het thema van deze avond is natuurlijk Circus. Daarom hopen wij dat alle kinderen en ouders deze avond
verkleed zijn als bijvoorbeeld: Aap, leeuw, paard, majorette, circus directeur, leeuwen temmer, orkestlid,
enzovoort.
Om 19:00 begint de circusvoorstelling van Circus Aros bij de Schuttershoeve. Om 20:30 volgt er een ludieke
ontgroening van de nieuwe leiding en daarna sluiten we samen de week af.
De groepen 5 t/m 9 hebben op maandag en dinsdag en vrijdag de fiets nodig! Zorg dat deze in orde is en dat
het licht en het slot werkt. Verder verachten wij dat groep 5 t/m 9 de hele week een plastic mok of beker in
hun tas hebben. Vorig jaar zijn er meer dan 1000 wegwerp bekers gebruikt tijdens de KVW week, en deze
verspilling willen we graag tegen gaan.
Laat spullen die je niet nodig hebt, zoals MP3 en mobiele telefoons thuis!
Elk kind moet iedere dag(behalve woensdag) zorgen voor een eigen lunchpakket met voldoende eten en
drinken! Voor het lunchpakket van groep 7, 8 en 9 op dinsdag zorgen wij.
Neem iedere dag een handdoek mee, bij goed weer is het handig om jezelf af te drogen. Bij slecht weer is het
handig om het speeltoestel/fiets zadel af te drogen.
Voor verdere informatie is te vinden op www.kvwa.nl, na de KVW week zullen hier ook de foto’s op verschijnen
Eventuele vragen kunt u terecht bij:
Groep 1 t/m 4: Nicky Gerritzen 06-17775456
Groep 5 t/m 9: Jochem van de Loo 06-46624364
Algemeen: Elco Cuijpers 06-30830894
We zien jullie graag op 17 augustus!
Groetjes de KVW leiding

Opgave vervoer KVW kinderen groep 1 t/m 6.
Let op: kinderen mogen alleen achter in de auto.
Bij vragen omtrent het rijden kunt u terecht bij Kelly Wullems: 06-29181100
 Op maandag om 15:30 kan ik ...... kinderen halen bij de Ijzereman te Weert.
Mocht u willen rijden, stuur dan uw naam, de naam en groep van uw kind, de hoeveelheid
plaatsten achter in uw auto, en uw mobiele nummer naar: kvwaltweerterheide@hotmail.com.

