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Dagprogramma’s 

 

Donderdag 1 september 2022  08:30 – 16:30  

Je neemt mee: SOKKEN. Wij zorgen verder voor alles. 

Jij mag je tas dus thuis laten.  

Vandaag blijven we boven water. We gaan een 

gezellig dagje weg. Mocht je speciale dieet of 

allergie wensen hebben, geef dit dan maandag 29 

augustus door aan je hoofdvrijwilliger.  

 

Let op! Je wordt vandaag om 16.30 uur opgehaald 

bij: Spaubeekstraat 89a in Tilburg 

 

Vrijdag 2 september 2022  09:30 – 16:00 

Je neemt mee: Lunch 

In de ochtend gaan wij kijken welk zeedier het beste 

alles kan spelen. Daarna gaan we, als we onze 

buiken weer gevuld hebben, naar het Reeshofbos 

voor een echt zeedierenspel. Als laatste zullen we de 

week nog op een leuke manier afsluiten. Hiervoor 

zullen we alle ouders verrassen op het veld.  

 

 

Tijdens de KVW-week houden wij heel erg van 

bewegen. Wil je alvast in de stemming willen komen 

of oefenen met dansen? Kijk dan op het YouTube 

kanaal van Stichting Kindervakantiewerk Reeshof!  

 

Verder zullen wij tijdens de gehele week te allen tijde 

ons houden aan de dan geldende covid-

maatregelen. 
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Nieuwsbrief KVW Reeshof 2022 

 
 

Groep B 
Wat leuk dat jij mee doet met KVW Reeshof en nóg leuker dat jij mee gaat doen in groep B. Hieronder kun je lezen 

wat wij allemaal gaan doen. Verder vind je hier ook wat je per dag mee mag nemen van thuis uit. Het meenemen 

van eigen drinken, fruit en lekkernijen is tijdens de gehele week niet nodig. Deze regelen wij voor jou. Als laatste willen 

wij laten weten dat we elke ochtend en middag verzamelen op het veld. Daar kunnen jouw ouders/verzorgers je 

brengen & ophalen. Tot in de leukste week van 2022! 
 

Vicky Glasmacher & Tim van Kralingen 

Coördinatoren groep B  

Maandag 29 augustus 2022  09:30 – 16:00 

Je neemt mee: Lunch 

We beginnen de dag met het leren kennen van 

elkaar en we komen te weten hoe het leven 

onderwater is. Vervolgens gaan we na de lunch de 

88 te gekke opdrachten doen. Raken we dan diep 

genoeg in de zee? Hierbij blijven we rondom het 

Reeshofpark. 

 

Dinsdag 30 augustus 2022  09:00 – 16:15  

Je neemt mee: 

Lunch/Zwemkleding/handdoek/droge kleding  

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  09:30 – 16:00  

Je neemt mee: Lunch  

We gaan deze dag beginnen met een 

zeedierenjacht. Vind jij als eerste alle opdrachten? 

Na de lunch mag jij zelf bepalen welke activiteit je wil 

gaan doen. We gaan hiervoor aan land en laten de 

diepte van de zee even achterwege. 

 

KVW Reeshof wordt mede mogelijk gemaakt door:  

 

http://www.kvwreeshof.nl/
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