
                                                                                 

 

 
 

 

 
 

 
 



 

 

Kinder Vakantie Pretdagen 2016 
 

 
 
Informatie voor de begeleiders van een groepje  
  
Wij zijn blij dat je een groepje wilt begeleiden!! 
Daarom hopen wij dat jij als leiding net zo’n fijne 
dagen beleeft als de kinderen uit je groepje. De 
KVP organisatie staat voor je klaar bij problemen, vragen of 
opmerkingen.  
 
 
Enkele belangrijke punten: 

 Er is altijd 1 leiding bij een groepje aanwezig. In geval van 
nood loopt de organisatie rond waar je een beroep op kunt 
doen. 

 Laat de kinderen bouwen, geef ideeën, draag vernieuwingen  
           aan (uitbreiden, aankleden van bouwwerken) en help waar  
           nodig is. 

 Let op veiligheid van bouwwerken: stabiel, stevig, geen 
scherpe uitstekende delen, geen rondslingerende spijkers, 
etc. 

 Maak van de groep een leuk, gezellig en hecht clubje; betrek   
           alle kinderen bij de activiteiten. 

 Help je buurman/vrouw een handje … niet iedereen is een  
            vakman in timmerwerk. 

 Problemen? Ga ermee naar de organisatie. 
 
Tot slot: Je welverdiende kopje koffie/thee is (gratis) verkrijgbaar bij 
de horecatent. Voor jeugdleiding is er ook frisdrank. 



 

 

Hallo kinderen uit Wanroij 
 
Super leuk dat je je hebt opgegeven voor de Kinder Vakantie 
Pretdagen 2016! Dit jaar gaan er maar liefst  200 kinderen lekker 
3 dagen lang spelen, timmeren en knutselen rondom het thema: 

        

 
 
In dit programmaboekje kun je lezen wat er allemaal georganiseerd 
is, hoe laat je aanwezig moet zijn, hoe laat de activiteiten eindigen 
en wat je tijdens de dagen allemaal nodig hebt. 
 
Ook de helpers/begeleiders kunnen in dit boekje informatie vinden. 
Lees dit thuis even goed door, zodat je weet wat er van je verwacht 
wordt.  
 
Alle dagen starten we op het grasveld aan “De Elzen” bij het 
speelterrein.  
Ouders, helpers en kinderen, let op: DOE STEVIGE SCHOENEN 
AAN MET DIKKE ZOLEN! Kom in kleding waarin je kunt timmeren, 
knutselen en spelen.  
Eventuele medicatie voor kinderen graag afgeven aan Bianca 
Rongen. 
 
Bij alle voorbereidingen die we getroffen hebben, is er één ding dat 
we niet in de hand hebben en dat is het weer… In principe zijn we 
in staat om ook bij minder weer de KVP dagen door te laten gaan. 
In uitzonderlijke gevallen blijft er een afgelasting mogelijk, wij zullen 
u via www.wac.nu en bij aanvang nadere mededelingen doen.  
 
De organisatie van de KVP wenst IEDEREEN heel veel bouw- en 
speelplezier toe. 
 
Graag tot dan! 
 
 

http://www.wac.nu/


 

 

 
 
KVP yell 
 
 
 
 
 
 

HEY, DOE JE MEE MET DE KVP? 

 

WE BOUWEN HIER EEN BOEL, 

 

DAT IS VET COOL! 

 

WE MAKEN VEEL LOL MET Z’N ALLEN, 

 

DRIE DAGEN LANG KEI HARD KNALLEN! 



 

 

Programma woensdag 31 augustus 2016 
Meenemen : - hamer en lunchpakket (géén snoep!) 

 
10.00 uur: 

 Aankomst alle deelnemers;  
 je tas in de tent, op pallet bij je groepsnr. opbergen. 

 Opening. 

 Vlag hijsen en samen de KVP yell zingen. 
 
10.15 uur: 

 Start bouwen van het Cowboy en Indianen dorp.  
 
12.00-12.30 uur: 

 Lunchpauze, 
bij je bouwwerk, samen met je bouwgroepje. 

 
12.30 uur: 

 Verder bouwen aan het Cowboy en Indianen dorp. 
 
15.00 uur: 

 Afsluiting 1e dag van de Kinder Vakantie Pretdagen. 
 

 



 

 

Programma donderdag 1 september 2016 
Meenemen: - verfkwast (max. 3cm. Breed) 
                    - hamer+ lunchpakket (geen snoep!).   

10.00 uur: 

 Aankomst alle deelnemers: 
 je tas in de tent, op pallet bij je groepsnr. opbergen. 

 Vlag hijsen en zingen van de KVP yell. 
 
11.00 uur:   

 Bouwen en knutselen aan het Cowboy en Indianen dorp. 

 Spellen en activiteiten in de werkplaats / speelveld. 
 
12.00-12.30 uur:  

 Lunchpauze,  
lunchpauze bij je bouwwerk, samen met je bouwgroepje. 
 

12.30 uur:  

  Bouwen en knutselen aan het Cowboy en Indianen dorp. 

  Spellen en activiteiten in de werkplaats / speelveld. 
 
15.00 uur: 

 Afsluiting 2e KVP-dag.   
 
18.30-20.00 uur:  

 Kijkavond voor alle kinderen, ouders, opa’s, oma’s en alle 
andere belangstellenden. 

 Diverse activiteiten. 

 Tegen geringe vergoeding zorgt de KVP Horeca voor een 
hapje en een drankje. 

 
20.00 uur:  Einde.                                                 

                                 
 
 
 
 
 



 

 

 
Programma vrijdag 2 september 2016 

Meenemen: - hamer en lunchpakket (geen snoep!). 
- basisschool groep.8: fiets en zwemkleding /  
handdoek   

10.00 uur: 

 Aankomst alle deelnemers: je tas in de tent, op pallet  
bij je groepsnr. opbergen. 

 Vlag hijsen en zingen van de KVP yell. 
 

10.15 uur: 

 Bouwen en spelen in het Cowboy en Indianen dorp. 
 

12.00-12.30 uur: 

 Lunchpauze,  bij je bouwwerk, samen met je bouwgroepje 
. 
12.30 uur: 

 B.s. groep 8: verrassing  / groep 1 t/m 7: activiteit.  
 

14.00 uur: 

 Na het startsein worden de bouwwerken –met behulp van 
veel extra versterking- afgebroken.  

 LET OP de VEILIGHEID van jezelf en anderen!! 

 Iedereen houdt zich aan de regels en aanwijzingen van de 
organisatie. 

 
15.00 uur:  Afsluiting 3e bouwdag. 
 
19.00-21.00 uur: 

 Alle kinderen zijn om 19.00uur aanwezig voor het  
cowboy / indianen spel. Je mag verkleed komen als cowboy 
of indiaan. 

 Alle kinderen, ouders, opa’s, oma’s en andere 
belangstellenden zijn welkom! 

 Aansteken van het kampvuur rond 20.00 uur. 

 Tegen geringe vergoeding zorgt de KVP-Horeca wederom 
voor een drankje. 
 

21.00 uur:    Einde van deze KVP dagen. 



 

 

 
 

KVP Reglement 
 

 Deelname en aanwezigheid geschiedt op eigen risico! 

 Meenemen van geld, snoep, speelgoed en mobiele 
telefoontjes is niet toegestaan! 

 Ruim materialen en spijkers op! 

 E.H.B.O. is aanwezig. 

 Tijdens het kampvuur is de brandweer post Wanroij 
aanwezig. 

 Van 9.45-10.00 uur en van 15.00-15.15 uur is er toezicht bij  
            de oversteek op de Noordstraat. 
 
Betreden van het terrein 
Het terrein mag tijdens de bouwdagen van 10.00-15.00 uur alleen 
betreden worden door de opgegeven deelnemer/helpers en de 
organisatie. Op donderdagavond vanaf 18.30 uur en op 
vrijdagavond vanaf 19.00 uur is iedereen van harte welkom. 
 
Foto’s 
Tijdens de KVP dagen worden foto’s gemaakt. Deze kun je t.z.t. 
bekijken en downloaden op: www.wac.nu. 
 
Problemen, vragen of opmerkingen? 
Meld dit bij de KVP organisatie, dan proberen we voor een 
passende oplossing/antwoord te zorgen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.wac.nu/


 

 

 
 

Indeling KVP terrein  
 

 

 
 
 
Tijdens de KVP dagen hangen alle namen van de begeleiders en 
deelnemende kinderen in de tent, bij de pallet van de 
groepsnummers. De kinderen kunnen hier hun tas/jas opbergen. 
 



 

 

Noodgevallen 
 
Tijdens de KVP dagen kunt u de organisatie in geval van nood 
bereiken via nummer: 06-28410243 (Bert) of 06-14009257 (Bianca).       
 
 
 
 

De KVP organisatie 2016 bedankt iedereen die de 
KinderVakantiePretdagen  

financieel en/of materieel gesteund heeft! 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Helma van Deijne 
Hein Baltussen 

Hanneke van Dommelen 
Nancy Derks 

Annemieke van Dijk 
Linda van Tienen 

Monique van Dinter 
Bart Pijnappels 

Hetty Smits 
Maarten Thijssen 

Wendy Verwoerdt 
Gerben van der Bolt 

Bert Lodewijks 
Bianca Rongen 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 



 

 

 
 
Tot slot nog even dit: 
 
 
Namens alle deelnemende kinderen BEDANKT voor alle helpende 
handen. Zonder jullie hulp kunnen er géén Kinder Vakantie 
Pretdagen georganiseerd worden!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alle informatie is ook te vinden op www.wac.nu 
 

 
 


