Verslag kindervakantieweek Milheeze 2011.
Kleuters maandag.
In de morgen om 9 uur ging de veertigste KVW van start. Alle kinderen verzamelden in de
gymzaal om kennis te maken met de leiding van deze week. Daarna allemaal naar de
grandioze opening. In verband met het thema van dit jaar “ Feest ” stond er een grote taart
klaar waar een levensechte clown uit tevoorschijn kwam. Iedereen kreeg een cadeau van de
clown waarna ze aan de slag konden met het bouwen van de hutten. Er zijn weer mooie hutten
gemaakt waarmee de eerste punten binnengehaald zijn. Op een paar regenbuitjes na hebben
we een mooie ochtend gehad. Vandaag kregen de kinderen in de Schans ook nog een
uitgebreide lunch aangeboden waarvan de kinderen erg genoten en de honger gestild werd.
Kleuters dinsdag.
Na een flinke wandeltocht en even schuilen voor de regen kwamen we aan bij de Bakelse
plassen. Hier mochten we zandkastelen bouwen. Er zijn heel wat mooie creaties gemaakt met
torens,grachten,bruggen en nog veel meer. Het was voor de jury niet eenvoudig maar toch
werden de punten weer verdeeld voor het eindklassement. We hebben ook nog heerlijke
popcorn gekregen en na een pittige wandeltocht terug kregen we nog een lekker frietje.
Kleuters woensdag.
Vandaag kwamen er kinderen achter dat er iemand van de taart had gesnoept. Al snel wisten
ze dat dat niemand anders kon zijn dan de clown. De kinderen kregen een tocht door
Milheeze, aan de hand van een plattegrond in een ballon verstopt. Hierbij konden ze de
lekkernijen van de taart terugverdienen. De spelletjes waren erg intensief: stormbaan,
ballenbak, maak van je leiding een clown, limonollen en nog veel meer! Tussendoor kwam de
clown nog voorbij gefietst en probeerden de kleuters zijn aandacht te trekken zodat ze een
pasfoto kregen. Uiteindelijk hebben de kinderen alle lekkernijen weer teruggebracht naar de
taart en zijn er weer veel punten verdiend.
Kleuters donderdag.
We begonnen de dag met een ballonnenwedstrijd. Iedere groep kreeg een tros ballonnen met
hieraan zijn naam en adres waar de vinder het naar retour kan sturen. Alle ballonnen werden
tegelijkertijd los gelaten wat een erg mooi gezicht was. Nu maar afwachten welke ballon het
verste terecht is gekomen. De uitslag wordt bekend gemaakt met de jaarmarkt.
Het uitstapje ging dit jaar naar Toverland. In de bus werd druk geraden waar we naartoe
gingen en na enkele kilometers werd het voor de kinderen ook duidelijk. Voor de kleuters was
dit park zeer geschikt en dat was dan ook te zien. Moe en voldaan keerden we rond half vijf
terug naar Millus.
Kleuters vrijdag.
Vandaag mochten we lekker uitslapen. Pas om twee uur gingen we beginnen met de sportdag
achter het bejaardenhuis. Het weer was ons in het begin goed gezind. Alle kleuters deden nog
erg hun best voor de laatste punten. Dit resulteerde in de uitslag dat groep 4 als winnaar uit de
bus kwam. Na de afloop van de sportdag kregen de kleuters hun kleding voor de optocht.
Deze startte vanaf het kerkplein en natuurlijk ging de Fanfare voorop. Er waren een heleboel
toeschouwers die naar deze prachtige stoet kwamen kijken. Bij terugkomst hebben we samen
onder het genot van een beker chocomel, ijs, en nog meerdere traktaties een geweldige week
afgesloten. Op naar volgend jaar. Kleuters en Leiding bedankt voor jullie inzet en
enthousiasme.Het was TOP!!

Basis school maandag .
De werkgroep had dit jaar het genoegen om de opening voor de veertigste keer te mogen
doen. Het thema van dit jaar was heel toepasselijk “Feest”. Een grote feesttaart stond op een
keurig gedekte tafel op het terrein. Na het welkomstwoord werd de hulp ingeroepen van een
echte clown die de opening een extra tintje gaf door uit die taart tevoorschijn te komen.
Bovendien had die voor ieder nog een cadeautje ter gelegenheid van veertig jarig jubileum.
Hierna werd gestart met de bouw van de hutten. Enkele regenbuien kwamen voorbij maar
toch werden het prachtige hutten aan het eind van de voormiddag die te maken hadden met
het thema feest. In de Schans stond voor de kinderen een lunch klaar. Hiervan werd zichtbaar
genoten en het was een prachtig gezicht om dit te zien. In de namiddag stond voor de
basisschool kinderen een wandel/speurtocht op het programma. De kinderen moesten aan de
hand van rebussen en/of puzzels de weg weten te vinden. Onderweg moesten er nog
schriftelijke vragen beantwoord worden. Daarmee konden punten voor het eindklassement
verdient worden. Ook in de namiddag brachten enkele regenbuien verkoeling bij de
inspanningen die verricht moesten worden.
Basis school dinsdag.
Vandaag stond de wandeltocht op het programma. Rond kwart over 9 vertrokken alle groepen
bij de feesttaart naar de verschillende locaties. We waren nog maar net onderweg toen er
gelijk een flinke regenbui viel en we nat werden. Hier en daar konden we schuilen. Gelukkig
was het de rest van de dag op een enkel buitje na droog en hebben we het programma niet
hoeven aanpassen.
De groepen 16 t/m 24 gingen ’s ochtends zandkastelen bouwen bij Landgoed Nederheide. ’s
Middags waren daar de andere groepen. Er verschenen prachtige creaties in het zand. Omdat
het dit jaar feest is, stond er een kraampje, waar de kinderen popcorn kregen. Hoewel het niet
erg warm was, gingen er toch enkele kinderen in het water, zie de foto in de krant.
Op golfbaan de Stippelberg kregen we een filmpje te zien en uitleg over het golfen.
Regelnummer 1 op de golfbaan is NIET RENNEN op de green, die 6x per week gemaaid
wordt. Voor degene die het nog wil weten: in de 'erpelzak' zaten 50 ballen. Tijdens de korte
clinic werd het putten geoefend en we werden nog verrast op iets lekkers. De vrijwilligers op
de golfbaan vonden het een geslaagde en gezellige dag.
De derde locatie was bij de familie Geurts op de Hekker, waar we ook gastvrij zijn ontvangen.
Daar stonden enkele XL-spelen opgesteld en hebben alle groepen tussen de middag de
boterhammen opgegeten. Met de spellen 4 op een rij en dobbelen werd gestreden om de
punten. Rond half 4 was het programma op de locaties afgelopen en liepen alle groepen weer
terug naar het dorp.

Basis school woensdag
Traditioneel op woensdag de sportdag. Vol goede moed m.b.t. het weer vertrokken we naar
het sportterrein op de Bocht. De weersvoorspelling was de hele dag droog en dat is het ook
gebleven, het was zelfs prachtig weer. Er stonden weer leuke spelen opgesteld waar de
kinderen en leiding zich konden uitleven en op die manier de punten voor het eindklassement
bijeen sprokkelden. Dit jaar stonden er zelfs 4 luchtkussens, penalty schieten en natuurlijk de
modderbak en vele andere behendigheid spelletjes. Erg goed om te zien dat de kinderen
samen met hun leiding enorm fanatiek streden en plezier hadden. Deze is dag goed bezocht
door vele toeschouwers. Op enkele kleine ongelukjes na was het wederom een mooie
sportieve dag. Na afloop kregen we nog een traktatie.
Basis school donderdag .
Donderdag is gewoonlijk de dag van het uitstapje met de bus. Echter begonnen we dit jaar
met een ballonnenwedstrijd. Iedereen kreeg een heliumballon met daaraan je naam en adres
waar het kaartje naar terug gestuurd moest worden. Op het speelterrein werden alle ballonnen
tegelijkertijd los gelaten wat een mooi uitzicht gaf.
Hierna gingen we de bussen in en reden richting Limburg. Er werd volop gegist waar de bus
naartoe ging en uiteindelijk stopte de bus bij Toverland. Een leuke dag voor de basisschool
kinderen. De achtbanen, waterbootjes en motorracebaan waren vaak voorzien van onze gele T
shirts zodat je van veraf kon zien dat de kvw Milheeze goed vertegenwoordigd was. Vele
goede reacties gehad dat dit een leuke dag was. Rond half vijf vertrok de bus richting
Milheeze.
Basis school vrijdag.
We zijn de dag begonnen met het maken van de kleren voor de optocht. Natuurlijk ging de
voorkeur uit naar feestkleding. Er kwamen leuke creaties tevoorschijn wat tijdens de optocht
leuk was om te zien. Hierna zijn we begonnen aan de laatste klus van deze week. Enkele
groepen begonnen met de fotospeurtocht en de andere groepen begonnen met de vragenlijst.
(waren enkele moeilijke vragen bij) Met het volgen van de route moest men zoeken naar
dingen die op de foto’s stonden. Die moest men echter zeer goed bekijken om ze te kunnen
vinden. Een leuke middag maar wel een lastige voor de deelnemers, maar soms moet het wat
moeilijker gemaakt worden om te kunnen bepalen wie er ook echt de beste is van de week.
Uiteindelijk wist groep 22 deze middag het beste te volbrengen en mocht zich tot winnende
groep van de week kronen. Tijdens de optocht mochten de winnende groepen als eerste achter
de fanfare. Vele toeschouwers stonden langs de weg om de stoet te bekijken en feliciteren.
Tijdens de afsluiting waren er verschillende versnaperingen voor de kinderen te krijgen.
We kunnen terug kijken op een zeer geslaagde Feestweek.
Deze prachtige week hadden we niet kunnen organiseren zonder alle vrijwilligers, jury,
sponsoren en alle anderen, die op wat voor manier dan ook een steentje bijgedragen hebben.
Onze hartelijke dank hiervoor.
Hopelijk kunnen/mogen we volgend jaar weer een beroep op jullie doen.
Werkgroep en bestuur KVW Milheeze.

