
Verslag kindervakantieweek Milheeze 2012. 
 
 
Kleuters maandag. 
Met een zonnige dag in het vooruitzicht startte de kindervakantieweek Milheeze 2012 met het thema Te land ter 
zee en in de lucht. Voor de kleuters betekende dit dat ze een mooie hut mochten bouwen in 6 verschillende 
thema’s. De kinderen van de basisschool mochten een wagentje bouwen wat later in de week weer ingezet ging 
worden. De kleuters genoten om samen met de leiding een hut te bouwen en die netjes op te schilderen. Voor de 
jury lag er de taak om de punten te verdelen die hiermee te verdienen zijn. Na de boterhammen gingen de 
kinderen voldaan naar huis en de basisschool kinderen hadden nog een drukke middag voor de boeg. Het was 
een leuke zonnige eerste ochtend. 
 
Kleuters dinsdag. 
De dag begon bij onze hutten.  Gelukkig had het weer van de avond ervoor niet al te veel schade aangericht. We  
starten met een wandeling naar het voetbalveld. Hier mochten we onze eigen vlieger maken. Deze zagen er 
prachtig uit. Natuurlijk mochten we daarna onze eigen vlieger uitproberen. Dit ging hartstikke goed. Alle 
vliegers gingen de lucht in, dat was heel mooi om te zien. Daarna hebben we nog het streepjesspel gespeeld. Wat 
hebben we toch hard gerend en veel streepjes verdiend. Tot slot zijn werden we alle nog getrakteerd op een 
frietje. Het was wederom weer een leuke ochtend. 
 
Kleuters woensdag. 
De voorspellingen waren dat het vandaag een hele mooie en zonnige dag zou worden. 
 Dit was meer dan waar! In het boekje stond dat we vandaag spellen bij “de Natuurpoort” gingen doen. Dat is 
natuurlijk een heel stuk lopen! Gelukkig kwam er een mooie gele schoolbus voorgereden, die ons naar de plaats 
van bestemming bracht. Eenmaal aangekomen konden we beginnen aan 4 speelrondes. 
We hebben een tochtje gelopen, twister en 4 op een rij gespeeld, maar ook genoten op een geweldige schans en 
waterzakjes overgegooid. Ook mochten we een heel mooi zandkasteel bouwen. Tussendoor werden we 
getrakteerd op een lekker ijsje. Aan het einde van de ochtend werden we weer opgehaald door diezelfde gele 
bus. Met gezellige muziek uit de speakers, was de terugreis een groot feest. Aan het einde van de rit gingen we  
in  polonaise de bus uit en kregen we ook nog een grote snoepzak. Al met al was dit dus een superdag! 
 
Kleuters donderdag. 
De dag begint bij de hutten. Er zijn die dag 2 jarige waarvoor wordt gezongen. Daarna wordt nog een groepsfoto 
gemaakt van alle kinderen bij de ingang van het k.v.w. terrein. Vandaag hadden we een uitstapje naar de 
speeltuin “de Speuldries” in Deurne. Diverse ouders hadden ons daar naartoe gebracht. De dag was goed 
verlopen en de kinderen hadden zich prima vermaakt. Ook hadden we nog een Memoriespel gedaan waarmee we 
punten konden verdienen. Namiddag konden de kinderen met water spelen en werden appels uitgedeeld die erg 
lekker waren. Omstreeks  kwart over vier gingen we richting Milheeze en konden we terug zien op een 
geslaagde dag. 
 
Kleuters vrijdag. 
De dag begon weer met zeer mooie vooruitzichten. Mooi weer leuke spelletjes en gemotiveerde kleuters die de 
laatste punten  gingen binnenslepen. Na de hele dag geschoven,geschoten en gelopen te hebben waren de 
kleuters moe en konden winnaars van de week bekend worden gemaakt. De spanning bij de kleuters was groot 
en uiteindelijk was groep 5 de winnaar. Zij mochten trots voorop in de kleurrijke optocht waarna op het 
kerkplein de afsluiting van de week plaatsvond. Onder het genot van diverse broodjes knak/frikadel en chocomel 
werd de week beëindigd en konden we terug zien op een zeer geslaagde week. 
 
Basisschool maandag. 
De opening van de K.V.W. week kon beginnen. Het thema van dit jaar was  Te land Ter zee en in de lucht. Er 
kwam dan ook een echte albovlie (auto,boot,vlietuig) het terrein op gereden met hierin Herr Baron von 
Millushausen uit Oostenrijk. Die stak een geweldige speech af waarmee werd gelachen en de week werd 
geopend. Dit jaar konden we wagentjes maken/versieren die later in de week met de afsluiting weer ingezet 
gingen worden. Tevens moest er een decor geschilderd worden en een joker gemaakt die werd ingezet met de 
sportdag waarmee extra punten verdient konden worden. Dit was erg leuk en werd goed ontvangen door de 
leiding die dit jaar geen hutten hoefden te maken. Het KVW terrein zag er schitterend en netjes uit. 
In de namiddag na de boterhammen was er een spellenmiddag. Op 6 verschillende locaties in millus stonden 
diverse spellen opgesteld en werden punten verdient. Het weer was geweldig en we konden terug zien op een 
geslaagde eerste dag. 



Basisschool Dinsdag. 
Rond kwart over 9 vertrokken alle groepen vanaf het te land, ter zee en in de lucht plein naar de vier locaties van 
deze dag, waar activiteiten in het kader van het thema werden gedaan.  
De hoofdactiviteit op het voetbalveld  bij Action 1 was vliegers bouwen. Hierbij werden de kinderen bijgestaan 
door professionals van vliegerclub Free Fun Flyers uit Gemert. Na het maken van de vliegers was het tijd om de 
vliegers op de laten. De kinderen vonden dat prachtig. De vliegers mochten mee naar huis worden genomen en 
het was leuk om te zien dat er kinderen waren die na afloop van deze dag aan het vliegeren waren.Ook bij Action 
2 op het speelveldje aan de Griensvenstraat waren de kinderen eerst creatief bezig. Met veel enthousiasme werd 
een raketje gemaakt en bij het afschieten was met de afstand punten te verdienen. De verste afstand van 20 meter 
en 75 centimeter. Bij Action 3 achter het bejaardenhuis moest een skelters een parcours worden afgelegd, dat 
vonden de kinderen geweldig leuk. In de Zonnehoek bij Action 4 moesten in een kwartier tijd zoveel mogelijk 
rondjes met een handfiets gefietst worden. Dat viel nog niet mee. In de andere ronde ging het met de hobbelfiets 
of skelter sneller.  Verder waren op deze dag op de vier locaties met de minute to win it spelletjes zoals het rode 
draadspel, de eensprong en de moertoren punten te verdienen.  
Het was een gezellige dag met heerlijk weer. 
 
Basisschool Woensdag. 
Zoals de traditie is er op woensdag de sportdag gepland. Het weer was geweldig wat fijn is voor de kinderen die 
diverse waterspelen voor de boeg hadden. Met spelen zoals de modderbak,  tobbedansen en survivalbaan en 
tevens weer enkele nieuwe spelen zoals het schietspel en kegelspel zag het terrein weer professioneel uit. 
Iedereen was erg enthousiast en de sportdag bleek weer een enorm succes want we hebben vele reacties hierop 
gekregen. Iedereen heeft erg goed zijn best gedaan en vele punten voor het eindklassement zijn hier verdient. Dit 
jaar kon ook een joker ingezet worden om bij een ronde extra punten verdient konden worden. Iedereen heeft 
goed zijn best gedaan en samen hebben we een geweldige dag gehad. 
 
Basisschool Donderdag. 
De fietstocht.De dag begon met een paar drupjes regen maar na regen komt zonneschijn. 
Bij de eerste drink pauze mochten we even bij fam Witteveen naar de koeien en de stieren (dik billen) kijken. 
Dat was wel indrukwekkend  hoe groot die stier was en toen naar de kalfjes dat waren er ontelbaar veel. 
En ondanks de geur was het heel leerzaam. Na de lunch pauze in Helenaveen ,fietsten we door de Mariapeel  
naar het Toon Kortooms Park in Griensveen,daar gingen we  het blote voeten pad lopen. Op de blote voeten 
liepen we over het gras en door de modder over stenen en in het bos. Sommigen namen nog  een frisse duik in de 
veenpoel waar je wel bruin van werd,daarna nog een moddergevecht, dat was wel erg vet. Toen nog de laatste 
kilometers gefietst,en het was weer een geslaagde dag. 
 
Basisschool Vrijdag. 
De dag begon om 10 uur. Op het kerkplein stonden alle spullen klaar om kleren te maken die gebruikt werden  
voor optocht. Er werden weer mooie creaties gemaakt die te maken hadden met het thema. 
Op vrijdagmiddag hadden we de sport- en spelmiddag bij Natuurpoort Nederheide. 
Gedurende deze hele middag werd er hard gestreden voor de laatste punten. 
Met een heerlijk temperatuurtje en zonnetje werd er enthousiast  met “glans van de schans” af gegleden, met de 
vlotten “snel naar de bel” gegaan en de prachtigste zandkastelen gemaakt. Verder werden er ontzettend veel 
zakjes met water gevuld die de kinderen moesten vangen, er werd gelimonold en met hoefijzers gegooid. Het is 
een hele leuke middag geweest met ook vele papa’s, mama’s, opa’s en oma’s die kwamen kijken. 
Moe en voldaan kon er aan de afsluiting begonnen worden. Groep 21 was uiteindelijk de groep met de meeste 
punten en mocht na de eerste kleutergroep voor op in de optocht. Ook Baron von Millushausen was in zijn 
Albovlie weer van de partij om de optocht nog kleurijker te maken dan die al was. Vele toeschouwers stonden 
langs de weg om de stoet te bekijken en de kinderen te feliciteren. We kunnen weer terug kijken op een zeer 
geslaagde Kindervakantieweek in Millus. 
 
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. 
 
 


