KVW Superhelden 2016

45 jaar KVW Altweerterheide

Hallo KVW’ers!
Dit is het programmablad voor de KVW-week van 2016. Het thema dit jaar is KVW Superhelden. De
superhelden van groep 7, 8 en 9 gaan dit jaar weer 2 nachten op kamp!
Iedere dag (behalve woensdag) hebben de kinderen een goed gevuld lunchpakket nodig (de kinderen
van groep 5 t/m 9 hoeven op dinsdag geen lunch mee te nemen). Graag elke dag een handdoek
meegeven en bij mooi weer zonnebrand.
Voor jonge kinderen is een extra setje kleren soms handig. U weet zelf of dit nodig is voor uw kind.
Laat waardevolle spullen thuis en geef uw kind alleen op donderdag geld mee!

Maandag 22 augustus 2016

Verzamelen op het schoolplein: 08.45u
Ophalen op het schoolplein: 16.00u
Programma
Benodigdheden
De KVW-week wordt geopend binnen het thema. Daarna lopen de groepen 1 t/m 6 een
Goede schoenen.
speurtocht door het dorp. Deze eindigt bij de sporthal waar de kinderen een actief
spellen-parcour gaan spelen.
De KVW-week wordt geopend binnen het thema. Daarna gaan de kinderen van groep 7
Fiets, regenjas, luchtbed,
t/m 9 op de fiets naar Someren (Donksedreef 2). Zorg ervoor dat de fiets in orde is en
slaapzak, toiletspullen,
hang een naamlabel aan de sleutel! In de Peel hebben de kinderen een ‘glibberige’
nachtkleding, kleding, set
activiteit. Na het avondeten is er een kampvuur en het avondspel.
warme kleding,
zwemkleding, handdoeken,
Neem de spullen voor de overnachting maandagochtend mee. Deze worden verzameld
theedoek, bord, mok,
op het kerkplein.
bestek, galakleding.
Dinsdag 23 augustus 2016

Verzamelen op het schoolplein: 08.45u
Ophalen op het schoolplein: 16.00u
Programma
Benodigdheden
De kinderen van groep 1 t/m 6 worden met auto’s naar het centrum van Someren
Goede schoenen
gebracht (groep 5 en 6 worden afgezet op de overnachtingslocatie). Groep 1 t/m 4 speelt
hier een stadsspel. ‘s Middags worden zij echte superhelden door een
superheldentraining van de superhelden van KVW!
Groep 1 t/m 5 komt met auto’s terug naar school. Groep 6 blijft in Someren. De fietsen
worden door de KVW-leiding opgehaald. Info volgt.
Groep 7 t/m 9 is nog op de overnachtingslocatie.
Groep 5 t/m 9 krijgt een bootcamp-les op de overnachtingslocatie. Na het lunchen gaan
zij het centrum van Someren in om een spel te spelen. Na de BBQ ’s avonds zal er een
casino-avond zijn waarbij gala-kleding gedragen wordt.
Groep 6 neemt de spullen voor de overnachting dinsdagochtend mee. Deze worden op
het kerkplein verzameld.

Fiets, regenjas, luchtbed,
slaapzak, toiletspullen,
nachtkleding, kleding, set
warme kleding,
zwemkleding, handdoeken,
theedoek, bord, mok,
bestek, galakleding.

Woensdag 24 augustus 2016

Verzamelen op het schoolplein: 09.30u
Ophalen op het schoolplein: 12.30u
Programma
Benodigdheden
Groep 1 t/m 5 en de kinderen die een ochtend komen meelopen (groep 0) gaan naar de
Tussendoortje en drinken.
Schuttershoeve. De kinderen gaan vanuit daar met de huifkaar naar de Tungelderwallen
voor een speurtocht met superheldspellen en gaan knutselen bij de Schuttershoeve.
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Woensdag 24 augustus 2016
Groep 6 t/m 9 fiets na het ontbijt terug naar school.
De overnachtingsspullen kunnen opgehaald worden op het kerkplein.

Ophalen op het schoolplein: 12.30u

Donderdag 25 augustus 2016

LET OP! Verzamelen op het schoolplein: 8.00u
LET OP!
Ophalen op het schoolplein: 17.30u
Programma
Benodigdheden
Vandaag vertrekken alle kinderen naar IRR-land waar voor ieder wat te beleven is. Zorg dat Geld (max. 5 euro!),
de kinderen op tijd zijn. De bus vertrekt uiterlijk om 08.15u!
zwemspullen, eigen ID
De kinderen van groep 4 t/m 9 mogen hun zwemspullen meenemen, mits ze een
of paspoort.
zwemdiploma hebben. Groep 1 t/m 3 gaat niet zwemmen.
Vandaag hebben de kinderen een eigen ID of paspoort nodig! Dit leveren ze in bij de
hoofdleiding van hun groep. Zonder een eigen ID of paspoort mag uw kind niet mee!
Vrijdag 26 augustus 2016

LET OP!!!!!!!!!
Verzamelen bij de Schuttershoeve: 08.45u
LET OP! Ophalen bij de Schuttershoeve: 15.00u
Programma
Benodigdheden
Deze ochtend graag het ontbijt overslaan thuis. De kinderen ontbijten gezamenlijk op het
Goede schoenen.
schoolplein!
Groep 1 t/m 4 loopt na het ontbijt een Superheldentocht door het dorp en gaan met de
huifkar een kijkje nemen bij een molen.
Deze ochtend graag het ontbijt overslaan thuis. De kinderen ontbijten gezamenlijk op het
Fiets, regenjas.
schoolplein!
Na het ontbijt zullen de kinderen van groep 5 t/m 9 op de fiets stappen om Weert op een
actieve manier te verkennen.
Vrijdagavond 26 augustus 2016

Verzamelen bij de Schuttershoeve: 19.00u

Programma
Een belangrijk onderdeel van de KVW-week waarbij we samen met de kinderen de week
officieel afsluiten en de nieuwe leiding ontgroenen.
Het thema van deze avond is ‘Superhelden’ en dus hopen wij u en uw kind(eren) verkleed
te zien op deze afsluitingsavond.

Benodigdheden
Superheldenkostuum
Superheldenkracht

Verdere informatie is te vinden op www.kvwa.nl. na de KVW week zullen hier ook de foto’s op
verschijnen. Voor vragen / opmerkingen kunt u terecht bij de hoofdleiding:
Groep 1 en 2

Nicole Luijten

Groep 3 en 4

Laura Peeters

Groep 5 en 6

Paul Janssen
Kelly Wullems
Rik Verhagen
Jochem van der Loo
Elco Cuijpers

Groep 7, 8 en 9
Algemeen

06-31338022
06-14984042
06-50826198
06-29181100
06-22639891
06-46624364
06-30830894

Wij zien jullie graag allemaal op maandag 22 augustus!
Groeten,
De KVW-leiding
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