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KLEUTERS 
Maandag 9:00 tot 13:00 uur 

Opening en bouwen 

Meenemen: Lunch, oude kleding  
 

Dinsdag 9:00 tot 13:00 uur 

Vossenjacht 

Meenemen: jezelf 
 

Woensdag 11:00 tot 15:00 uur 

Feestdag! 

Meenemen: Lunch en zwemspullen 
 

Donderdag 9:00 tot 13:00 uur 

Matinee 

Meenemen: Lunch  
 

Vrijdag 10:00 tot 16:00 uur 

Surprise! 

Meenemen: Lunch 

BASISSCHOOL 
Maandag 9:00 tot 16:00 uur 

Hutten bouwen 

Meenemen: Lunch, oude kleding 
 

Dinsdag 9:00 tot 16:00 uur 

Avontuurlijk sporten 

Meenemen: Lunch en zwemspullen 
 

Woensdag 9:00 tot 16:00 uur 

Vossenjacht/Alleskunner/Pictionary enz. 

Meenemen: Lunch 
 

Donderdag 9:00 tot 16:30 uur 

Beachparty 

Meenemen: Zwemspullen 
 

Vrijdag 10:00 tot 16:00 uur 

Surprise! Groepen 5 en 6 

Meenemen: Lunch en fiets 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 t/m 26 augustus 2022 

 

Groepen 7 en 8 
Donderdag 16:30 tot Vrijdag +/- 12:00 uur 

BBQ, avondspel, overnachting, ontbijt enz. 

Meenemen: Zie volgende pagina 

 



Spelregels 
 

Ieder jaar stellen wij een leuk programma samen voor de kinderen, 

hieraan zijn wel enkele spelregels gebonden. 

 Zorg dat je op tijd 15 min vooraf aanwezig bent, het is niet leuk als de 

groep nog niet kan beginnen omdat je niet op tijd bent. 

 Kijk op het infoblad voor advies betreffende kleding, boterhammen en 

andere zaken. Deze kunnen iedere dag verschillen. 

 Luister naar de leiding, kinderen die niet luisteren worden naar huis 

gestuurd en de gehele week van K.V.W. uitgesloten. Dit zal geschieden 

zonder teruggave van het inschrijfgeld. 

 Er wordt niets opzettelijk vernield of schade aan de natuur aangericht. 

 Als kinderen een dag verhinderd of ziek zijn meld deze af bij het 

bestuur of werkgroepleden. (Afmelden alleen met een gegronde reden.) 

 Meedoen met K.V.W. Milheeze geschied op eigen risico. 

 Bij slecht weer kan het programma worden ingekort of afgelast. Houd 

hier rekening mee. 

 Neem geen snoep, geld of drinken mee, gebeurt dit wel dan wordt dit in 

beslag genomen en kan dit na afloop worden opgehaald. 

 

Donderdag groep 7 en 8 
 

Vanuit het dagprogramma gaan we meteen naar het avondprogramma. 

Dan staat er een overnachting op het programma. 

Hiervoor zijn wat extra aandachtspunten waarvan we je graag op de 

hoogte willen stellen. 

Wij zorgen voor eten en drinken. 

Er zal overnacht worden in groepstenten. M.b.t. toezicht zullen er 

minimaal 2 werkgroep/bestuursleden constant wakker zijn.  

 

Je neemt mee: fiets, slaapzak, indien nodig kussen, pyjama, tandenborstel 

met tandpasta, zwemkleding, handdoek.  

Attentie voor muggen werende middelen is aan te raden. 

 

Het ontbijt zal ook gezamenlijk zijn. 

 

Brengen van spullen kan vanaf 25-8-2022 van 14:00 tot 16:30 uur bij de 

Nishut op de Bocht  



 

 


