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Dagprogramma’s 

 Donderdag 2 september 2021 

09 : 30 – 16 : 00  

Je neemt mee: Fiets/Lunch/Zwemkleding/Handdoek 

Vandaag gaan we op de fiets naar het zwembad in 

Dongen. Deze dag draait om lekker ontspannen. Dus 

glijden van de glijbaan of liggen zonnen op de 

ligweide. Alles mag! Zorg wel dat je een goede fiets 

hebt anders kun je helaas niet mee. 

 

Vrijdag 3 september 2021 

09 : 30 – 16 : 00 

Je neemt mee: Lunch 

Op de vrijdag zullen we in de ochtend leuke spellen 

spelen rondom de tent, als een echte carrière tijger 

ga jij kijken wat je later wilt worden.  Na de lunch 

vertrekken we naar de k-buurt. In de k-buurt gaan we 

als echte detectives de dader opsporen. We sluiten 

de dag af in de tent met een leuk feestje. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorlopige nieuwsbrief KVW Reeshof 

 
Groep D 

 
Nog even en dan is het weer tijd voor een week lang plezier. Wij hebben er al zin in, jullie ook? Zorg ervoor dat je 

iedere dag goede zin en stevige schoenen bij hebt. Dan gaat de week zeker slagen. 

 

 

Thom Jansen & Christiaan Peppenster 

Coördinatoren groep D  

Maandag 30 augustus 2021 

09 : 30 – 16 : 00 

Je neemt mee: Lunch 

We beginnen de ochtend in het park. Met al die 

nieuwe gezichten om je heen, is het wel zo handig 

om elkaar een beetje te leren kennen. ‘s Middags 

nemen we de benenwagen naar het bos! Dan 

kunnen jullie je kwaliteiten in gaan zetten op de 

arbeidsmarkt!  

 

Dinsdag 31 augustus 2021 

09 : 00 – 16 : 15  

Je neemt mee: 

Lunch/Zwemkleding/Handdoek/Droge kleding  

Dinsdag staat in het teken van zeskamp. Hier kunnen 

de groepen bewijzen wie het snelst, sterkste of slimste 

zijn.  

 

Woensdag 1 september 2021 

08 : 30 – 16 : 30  

Je neemt mee: Lunch 

Vandaag gaan we op pad. Waar we heen gaan, 

blijft nog een verrassing. Wat je wel mag weten is dat 

we met de bus gaan. Vergeet niet goede zin mee te 

nemen! 
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