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Dagprogramma’s 

 

Donderdag 1 september 2022  09:30 – 16:00  

Je neemt mee: Lunch 

Je doet aan: NIET je nieuwste kleding ;) 

Deze ochtend zijn wij op zoek naar echte piraten en 

zeemeerminnen die hun uiterste best gaan doen 

tijdens de spellenochtend. In de middag ga je met je 

groepje een spannende wateroptreden bedenken 

én uitvoeren. Kun jij goed dansen, vertellen of 

zingen? Dan zoeken wij jou. 

 

Vrijdag 2 september 2022  09:30 – 16:00 

Je neemt mee: Lunch 

Op de laatste dag zijn wij opzoek naar het meest 

actieve zeedier! Als we onze buikjes hebben gevuld 

na de lunch, gaan we de week wel op een hele 

feestelijke manier afsluiten…  

 

Tijdens de KVW-week houden wij heel erg van 

bewegen. Wil je alvast in de stemming komen of 

oefenen met dansen? Kijk dan op het YouTube 

kanaal van Stichting Kindervakantiewerk Reeshof!  
 

 

 

Maandag 29 augustus 2022  09:30 – 16:00 

Je neemt mee: Lunch. 

De eerste ochtend gaan we met alle kinderen en 

vrijwilligers kennis maken. Met leuke, uitdagende 

knutselactiviteiten openen we de ochtend van een 

gezellige week. De middag staat in het teken van 

een bingo… Win jij een prijs?! 

 

Dinsdag 30 augustus 2022  09:00 – 16:15  

Je neemt mee: Lunch. Bij warm weer: Zwemkleding 

(onder kleding aandoen) 

Vandaag staat als traditie in het teken van zeskamp. 

Hier kunnen de groepen/zeedieren bewijzen wie het 

snelst, sterkste of slimste zijn. Als je wilt dat iemand 

komt kijken kan dit, maar ze moeten achter het 

afzetlint of op de paden blijven. Dit i.v.m. het 

overzicht en de veiligheid. 

 

Woensdag 31 augustus 2022  09:00 – 17:00  

Je neemt mee: NIETS! 

Je doet aan: een lange broek en sokken!!! (verplicht) 

Vandaag verlaten we de vertrouwde tenten in het 

park en maken we een reisje met de bus. Jullie harde 

werk deze week wordt beloond met een lekkere 

lunch, dus je hoeft geen lunch mee te nemen. 

Rugzakjes die worden meegegeven, worden mee 

terug naar huis gestuurd. Belangrijk: alle kinderen 

MOETEN een lange broek en sokken aan. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Voorlopige Nieuwsbrief KVW Reeshof 2022 

 
 

KVW Reeshof wordt mede mogelijk gemaakt door:  

Groep A 
Kijken jullie al uit naar KVW 2022? Leuk dat je mee gaat doen in groep A. In deze nieuwsbrief staat alvast kort wat je in 

de leukste week van het jaar kan verwachten. Ook  vind je hier wat je per dag mee mag nemen van thuis uit. Wij 

regelen elke dag drinken, fruit en iets lekkers!  Elke ochtend en middag verzamelen op het veld, voor de tenten van 

groep A & B. Daar kunnen jouw ouders/verzorgers je brengen & ophalen. Tot in de leukste week van 2022! 
 

Miranda van Opstal & Britt van Oosterhout 
Coördinatoren groep A  
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