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Dagprogramma’s 

KVW Reeshof wordt mede mogelijk gemaakt door: 

 

Donderdag 1 september 2022  09:00 – 16:00  
Je neemt mee: Lunch/handdoek/dichte 

schoenen/lange broek 
Spring maar een gat in de lucht want we gaan iets 

anders doen dan zwemmen dit jaar! Zorg voor hel 

veel energie en een comfortabele (sport) broek. 

Daarna moet je je goed aankleden met een lange 

broek en dichte schoenen voor een bosspel. 
 
Vrijdag 2 september 2022  09:00 – 16:00 
Je neemt mee: Lunch 
Alweer de laatste dag vandaag! We sluiten de week 

af door in de ochtend naar de ouderen in het 

Bejaardentehuis te gaan. Met de ouderen  gaan we 

leuke spelletjes spelen. In de middag gaan we nog 

even spelen in de speeltuin en zullen we afsluiten in 

de tent met veel dansjes. 
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 Nieuwsbrief KVW Reeshof 2022 

 

Groep C 

 
Hallo, wat leuk dat jullie weer meedoen met KVW Reeshof. Ook dit jaar hebben wij weer een heel leuk en gezellig 

programma voor jullie bedacht. Met het thema Diep in zee. vol met leuke Spelletjes en op woensdag een uitje. Wij 

hebben er al veel zin in! Hopelijk jullie ook, nemen jullie het zonnetje mee deze week? 
 

Hans Coehorst & Sanne Kafoe 
Coördinatoren groep C 

DIEP IN 

DE ZEE 

 

Maandag 29 augustus 2022  09:00 – 16:00 
Je neemt mee: Lunch/goede wandel schoenen 
Deze ochtend beginnen wij met  

kennismakingsspelletjes, leuk om je groep en de 

leiding een beetje beter te leren kennen. In de 

middag gaan we de wijk in voor een fotospeurtocht 
 
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  08:30 – 16:30  
Je neemt mee: Lunch/goede schoenen 
Een dagje met de bus mee!! waar we naartoe gaan 

blijft nog even een verrassing  
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