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Dagprogramma’s 

 Woensdag 1 september 2021  09:00–16:30  
Je neemt mee:  NIETS. 
Vandaag gaan we op pad en maken we een reisje 

met de bus. Jullie harde werk wordt beloond met een 

verrassingslunch, 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. 
 

Donderdag 2 september 2021  09:30–16:00  
Je neemt mee: Lunch 
’s Ochtends testen we jullie beroep kunsten door 

verschillende spelletjes. Wie is de slimste, snelste of 

sterkste groep? De middag staat in de teken van een 

bingo, maar let op! Jullie moeten hier goed luisteren. 

Voor de winnaars zijn er mooie prijzen te krijgen. 
 

Vrijdag 3 september 2021  09:30–16:00 
Je neemt mee: Lunch 
Jay is de directeur van een circus en heeft een groot 

probleem. Deze ochtend gaan we hem helpen dit 

grote probleem op te lossen. In de middag gaan we 

met alle kinderen de week op een leuke manier 

afsluiten. 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorlopige nieuwsbrief KVW Reeshof 

 
Groep A 

 

Kijken jullie al uit naar KVW 2021? Wij wel! Al onze vrijwilligers hebben er al ontzettend zin in. 

Elke dag zullen we starten en eindigen in de tenten van groep A & B.  De kinderen hoeven alleen een lunchpakketje 

mee te nemen. Wij zorgen voor voldoende drinken, fruit en iets lekkers voor tussendoor! 
 

Miranda van Opstal & Britt van Oosterhout 
Coördinatoren groep A  

 

 

Maandag 30 augustus 2021  09:30–16:00 
Je neemt mee: Lunch 
Op deze dag gaan we elkaar allemaal wat beter 

leren kennen. Met leuke, uitdagende 

knutselactiviteiten openen we de ochtend van een 

gezellige week. In de middag gaan we kijken welk 

beroep heeft beste is in alle leuke spelletjes die jullie 

mogen doen. 
 

Dinsdag 31 augustus 2021  09:00–16:15  
Je neemt mee: Lunch/ Bij warm weer: 

Zwemkleding/handdoek/droge kleding  
Dinsdag staat als traditie in het teken van zeskamp. 

Het Reeshofpark staat weer vol met te gekke 

spelletjes en gave springkussens. Wie vraag jij om te 

komen kijken? Iedereen mag de kinderen komen 

aanmoedigen. Gelieve op de paden achter het 

afgezette lint te blijven. Dit heeft te maken met 

overzicht en veiligheid. 

KVW Reeshof wordt mede mogelijk gemaakt door:  

http://www.kvwreeshof.nl/
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwipnb32jcncAhWFNOwKHcitAmAQjRx6BAgBEAU&url=https://www.deteddybeer.nl/&psig=AOvVaw1PKdf8wyQWb35szdO1SF38&ust=1533118575676828

