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Belangrijke informatie
Beste ouders, hulpleiding en
vrijwilligers,
Wanneer u zich heeft aangemeld
als hulpleiding of
vrijwilliger heeft u van
ons een email
ontvangen, waarin aan u
is aangegeven waar uw
hulp nodig is. Mocht u
geen e-mailbericht van
ons hebben ontvangen,
laat ons dat dan even weten via
info@stichtingkiks.nl. Wij nemen
dan zo snel mogelijk contact met
u op. Wij danken u voor uw
opgave en wensen u veel plezier
tijdens de KinderVakantieWeek.
Voor de aanvangstijden
verwijzen wij u naar het
dagprogramma. Om te
voorkomen dat kinderen
verloren lopen, willen we de
begeleiders van de groepen
vragen tijdig (10 minuten voor
aanvang van het dagprogramma)
aanwezig te zijn.
Staat u niet ingedeeld voor een
dagdeel waarvoor u zich wel had
ingeschreven, dan hebben we
daar voldoende hulp en danken

wij u in ieder geval voor uw
aanmelding.
Informatiemiddag:
Let op! Net zoals vorig jaar
hebben we een vragenuurtje op
zaterdagmiddag 19
augustus. Voor vragen
en info bent u welkom
in de Den van 13.00 –
14.00 uur. Dit
vragenuurtje is vooral
bedoeld voor de
ouders/vrijwilligers die
voor de eerste keer komen
helpen. Verder zijn natuurlijk alle
ouders welkom om vragen te
stellen of bijzonderheden te
bespreken.
Het zou leuk zijn als alle ouders,
kinderen en hulpleiding zich
verkleden in het thema van dit
jaar.
"Aan zee"
Mobiele nummers van de KVWleiding :
Linda
0615048920
Petra
0652625172
Yvonne
0613362298
Mariëlle
0610535376
Marieke
0633104623
Rob
0623330177
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Leden van de
werkgroep
Werkgroep 1, 2, 3
Saskia de Haas
Marieke vd Molen
Meike Ruijs
Anneke van
Schijndel
Marieke Strik
Annette van
Wanrooij
Megan van de
Veerdonk

Werkgroep 4, 5, 6
Mariëlle vd Aa
Eline van Daal
Susanne van Driel
Saskia Hennink
Janne vd Lee
Jinke Strik
Werkgroep 7,8
Hanneke van
Boekel
Yvonne Dielissen
Wille van Herpen
Joris van Lokven
Mees van de
Westelaken

Keuken
Rob Verhagen
Werkgroep Thema
Linda Ackermans
Femke Dielissen
Lennie van Dijk
Sabine van Erp
Silvia van den
Hanenberg
Laura van Herpen
Ank Ploegmakers
Katja Smits
Info
Petra den Brok
Glans van de
schans

Kiksie aan Zee
Beste kiks fans,
Dit jaar zal de kindervakantieweek in het teken staan van ‘aan zee’. Jullie
gaan allemaal jullie eigen strandhut bouwen aan ons eigen strand. We
hebben een heleboel leuke activiteiten bedacht die je aan zee kunt doen.
Het zullen weer leuke, gezellige en verfrissende dagen worden. Zorg dat je
niets mist!
Maandag
Een historische dag, op het strand in Vinkel is een heus cruiseschip
aangemeerd. Zou kiksie dit jaar met de boot zijn gekomen? Maandag
morgen hoor je het allemaal.
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Dinsdag
Een dag van hard werken, want een vervuild strand is niet goed voor de
dieren die in de zee leven. Maar als we met zijn allen hard werken kunnen
we het strand schoon krijgen voordat in de avond de ouders onze
strandhutten komen bekijken. Als het lukt zal er een heuse beachparty
volgen.
Woensdag
Nou even bijkomen van dat feest, en die kiksie, dat was
een verrassing! Vandaag moeten we heel Vinkel het
goede nieuws gaan vertellen, helpen jullie mee?

Maandag 21 augustus
Timmerdag

Vandaag gaan
jullie hard aan
de slag om jullie
eigen hut te bouwen.

Inschrijven: vanaf 09.30 uur
Programma: van 10.00 tot 16.00
uur
Plaats: terrein de Den

Vergeet de aankleding voor je
hut niet. Pimp je hut in stijl.

Meebrengen:
Alle groepen:
• Hamer en spijkers
• Flesje met naam en
dop erop
• Washandje en een
petfles
• Schoenen met dikke
zolen ivm spijkers
•

Kinderen mogen geen
zaag meenemen

In de middag hebben we een
spectaculair feest voor jullie in
petto. Vergeet daarvoor je
petfles en washandje niet!
De ouders die een groepje gaan
begeleiden, kunnen zich melden
bij de inschrijftafel. Zij krijgen
daar een informatietasje waarin
alle belangrijke dingen van de
dag staan.
De groepen zijn gemaakt door de
werkgroepen en staan op de
lijsten, die vanaf zaterdag op de
ramen van de Den hangen.
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Natuurlijk ontbreken ook dit jaar
de pannenkoeken niet. De
“pannenkoeken’ oma’s gaan
weer stapels pannenkoeken
bakken.
Willen de keukenhulpen hun
eigen koekenpan en spatel
meebrengen!
Tijdens de KVW kunnen de
kinderen post ontvangen bij hun
hut. Dat vinden de kinderen erg
leuk. Je kunt de post in de
brievenbus bij de Den doen.
Onze postbode brengt de post
regelmatig rond.
Alle kinderen mogen twee
ansichtkaarten vanuit het KVWdorp versturen. Zorg ervoor dat
je de adressen en postzegels bij
je hebt,
zodat je de
kaarten kunt
versturen.
De

ansichtkaarten zijn verkrijgbaar
bij de infokraam.

Dinsdag 22 augustus
Van alles wat dag
Inschrijven: vanaf 10.00 uur
Programma van: 10.30 uur tot
hééél laat
Groep 1 & 2 tot +20.30 uur wel
altijd even uitschrijven, vanaf
20.00 uur is dat mogelijk
Plaats: in en rondom de Den
Let op: meebrengen
Alle groepen:
• Hamer en spijkers
• Flesje met naam en
dop erop
• Schoenen met dikke
zolen ivm spijkers
Groep 3 en 4
• Je slaapspullen
Groep 5
• Je slaapspullen
• Een fiets als je blijft
slapen
Groep 6 / 7 en 8
• Je slaapspullen
• Een fiets met
werkende verlichting
voor het avondspel
Let op ouders van de kinderen
die blijven slapen!
Geef de kinderen voor het
waterspektakel op woensdag
voldoende handdoeken,
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zwemkleding en droge kleding
mee. Geef de kinderen van groep
5 tot en met 8 ook nog
waterschoenen of oude
schoenen mee. Zij hebben die
nodig voor de glans van de
schans.
Willen de ouders die een groepje
gaan begeleiden zich melden bij
de inschrijftafel. Zij krijgen daar
een informatietasje waarin alle
belangrijke dingen van de dag
staan.
Vanaf dinsdag zal de ‘tuttent’
wederom open zijn, Hier kun je
je haar laten doen, je laten
schminken of je nagels
laten pimpen.
Uitnodiging
ouderavond
Alle ouders, opa's,
oma's en anderen
belangstellenden zijn
van harte welkom om
op dinsdagavond van
18:30 uur tot 20:30 uur
een kijkje te komen
nemen in ons Kiks
dorp. Er zal een echte beachparty
zijn.
Dit jaar hebben we voor het
eerst een loterij tijdens de

ouderavond, waarbij er prachtige
prijzen gewonnen kunnen
worden. Ook kan er fris worden
gekocht. We moeten daar wel
helaas een bescheiden
vergoeding voor vragen,
aangezien we dit jaar fors minder
subsidie krijgen en dus op de
kleintjes moeten letten.
Overnachten
We slapen dit jaar met zijn allen
in ’t Zijl. De slaapspullen kunnen
dinsdagochtend tussen 10.00 en
10.30 uur bij ’t Zijl worden
gebracht.
Groep 3, 4, 5 en 6 kunnen hun
spullen in de grote zaal
neerleggen.
Groep 7 en 8 kunnen
hun spullen in de
ontmoetingsruimte
neerleggen.
Omdat de
slaapruimte beperkt
is zijn twee
persoonsmatrassen
alleen toegestaan als
er daadwerkelijk
door twee personen
op wordt geslapen.
Belangrijk!!
Wanneer je naar huis gaat, dien
je je altijd even af te melden bij
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de uitschrijftafel. Uitschrijftijden
op dinsdag voor kinderen die niet
blijven slapen zijn:
Groep 1 en 2: tussen 20.00 en
20.30 uur bij de Den
Groep 3:+/- 21.00 uur bij de Den
Groep 4 en 5: +/- 23.00 uur bij 't
Zijl
Groep 6 tot en met 8: bij
terugkomst van de spooktocht bij
‘t Zijl
Bijzonderheden per werkgroep
Werkgroep 1 /2 / 3
Vandaag zullen we lekker veel
spelletjes gaan doen, die passen
bij het thema aan zee.
Hopen dus op zonnig weer!
Eerst beginnen we deze ochtend
met een heuse vossenjacht... we
gaan jagen op de verklede
'vossen' door de kern van het
dorp.
Bij terugkomst zullen we een
lekker broodje knakworst gaan
eten en dan met volle
buik aan de (water)
spelletjes op het terrein
beginnen!
Aan het einde van de
middag kunnen we
even uitrusten bij een
leuk verhaal om daarna
frietjes te eten.....en
dan lekker bij de hutten

spelen en wachten tot alle
papa's, mama's, broertjes en
zusjes op visite komen!
Werkgroep 4 / 5 / 6
Na een hele dag bouwen,
timmeren en schilderen, gaan we
vandaag heel wat anders doen.
Het belooft een lange dag te
worden dus aan de slag! De
groepen 5 en 6 brengen hun fiets
mee, want die hebben we
morgen nodig. Slaapspulletjes
mogen naar ’t Zijl.
In de ochtend mogen jullie uit
allerlei leuke workshops iets
kiezen om te knutselen. Later
gaan we op ons eigen “strandje”
zandkastelen en andere
prachtige zandwerken maken.
We proberen de strandwachten
te slim af te zijn, door ongezien
de schat te vinden. Tussendoor
trommelen we heel Vinkel nog
even wakker uit hun luie
strandstoelen.
In de avond kunnen
vaders, moeders,
opa’s, oma’s en andere
gasten naar jullie
hutten komen kijken.
Dit belooft een
gezellige avond te
worden.
Als we de gasten
uitgezwaaid hebben is
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er voor iedereen die deze avond
blijft een spel totdat de groepen
4 en 5 naar het “spookhuis” en
groep 6 naar de “spooktocht”
gaan. Na het griezelen en
giebelen lekker in ’t Zijl de bedjes
in voor degene die blijven slapen.
Welterusten!
Werkgroep 7 / 8
Als de opening is geweest,
vertrekken we zo snel mogelijk
op de fiets naar de Wetering. We
blijven de hele dag aan de
wetering met allerlei leuke
activiteiten.
Belangrijk: Zorg dat je vandaag
een handdoek en droge kleren
mee neemt.
Rond half 4 zijn de spellen bij de
Wetering afgelopen en gaat
groep 7 terug naar de Den. Kijk in
het schema bij de knutsel
tent wat er daar nog voor jullie
gepland staat. En anders
kunnen jullie nog verder
knutselen aan jullie hut.
Heel belangrijk, omdat de
ouders komen, ruimen we
eerst rondom de hutten
op. We zoeken onze
spullen bij elkaar, en al het
afval in en om de hut wordt in
een vuilniszak gedaan en
opgeruimd.

Groep 8 gaat met de hele groep
naar de Molen om de lipdub te
oefenen dit duurt tot 17.30 uur.
Na de friet komen om 18:30 uur
de ouders, broers, zussen en
andere vrienden, bekenden,
opa’s en oma’s.
Als alle bezoekers weer naar huis
zijn, verzamelt groep 8 om 20.00
uur weer voor de Den met de
fiets en dan gaan we weer naar
de Molen. Nu om de lipdub op te
nemen.
Groep 7 sluit aan bij groep 5 en 6
voor de spelletjes.
Als het tijd is om naar de bossen
te gaan voor de spooktocht,
vertrekken wij per fiets naar de
bossen. Let goed op het wordt
omgeroepen wanneer het tijd is
om te gaan.
Tip: Als het erg nat weer is neem
dan laarzen mee naar de bossen.
Bij terugkomst uit de bossen is
het tijd om naar bed
te gaan, maar niet
eerst voor de chips,
snoep en fris op is.
Veel plezier vandaag!
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Woensdag 23 augustus
De dag van de waterspellen
Inschrijven: vanaf 08.30 uur
Ontbijt: vanaf 09.00 uur ook voor
de kinderen die thuis hebben
geslapen.
Programma: van 09.00 tot 16.00
uur
Plaats: in en rondom de Den

Let op: meebrengen:
Alle groepen:
• Flesje met naam en
dop erop
• Schoenen met dikke
zolen ivm spijkers
• Zwemkleding, droge
kleding en
handdoeken
meebrengen ivm de
waterspellen.
Groep 5 tot en met 8
• Oude schoenen /
waterschoenen
• Je fiets
Let op vandaag mogen er
geen hamers en spijkers meer
meegebracht worden en de
hutten mogen niet door de
kinderen worden afgebroken!
Wanneer de nacht voorbij is gaan
de oogjes heel langzaam open.
Om 08.00 uur wordt iedereen die

nog niet wakker is wakker
gemaakt. Als eerste gaan we dan
onze slaapspullen opruimen,
waarna we gezamenlijk terug
naar de Den gaan voor opnieuw
een leuke en actieve dag.
Als je bent blijven slapen.
Vergeet dan niet om je ouders te
vragen je slaapspullen voor 09.00
uur op te laten halen bij ’t Zijl.
Werkgroep 1 / 2 / 3
We beginnen de dag met een
picknick voor onze hut. Daarna
gaan we kijken wie de mooiste
en lekkerste creaties kan shaken
en gaan we kijken naar een mooi
verhaal. In de middag gaan we
lekker spetteren en spatteren
met water en glijden op de
waterbanen.
Werkgroep 4 / 5 / 6
Goedemorgen allemaal! Uit de
veren, in de kleren want daar
gaat ie weer! Kinderen uit groep
5 en 6 die thuis hebben geslapen
breng je fiets mee. Op deze
waterdag mogen een handdoek,
badkleding en droge kleding
natuurlijk niet ontbreken.
Een lekker ontbijtje staat in alle
vroegte te wachten. Na het eten
duiken we de nieuwe dag in. De
groepen 5 en 6 gaan naar de
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Glans van de Schans en voor
iedereen staan de waterspellen
klaar. Vandaag hebben wij veel
fun met een gun en gaan we een
echte waterbattle aan. Dat wordt
spetteren en spatteren.
Groep 4 maakt er een extra
super zomerdagje van met
cocktails.
De mensen in Vinkel mogen ook
weer mee genieten van een
knallend, knetterend eind van de
KinderVakantieWeek. We gaan
een heuse herrie optocht
houden.
Werkgroep 7 / 8
Na een korte nacht, gaan we
vandaag verder met de
waterspelletjes
en niet te
vergeten de glans
van de schans. Je
mag vrij gaan
knutselen. En
voor wie zich
verveelt is er nog
een leuke
activiteit.
Aan het einde van deze dag
bekijken we nog de lipdup!
En wordt er bekend gemaakt
welke groep heeft gewonnen.
Ook vandaag weer veel plezier!

De weetjes en datjes
Informatiepunt:
Vooraan op het veld komt een
informatiepunt. Bij dit
informatiepunt is altijd iemand te
vinden die je kan helpen met
eventuele vragen.
Evaluatie:
Dit jaar hebben we wederom een
bord waarop U ditjes en datjes
leest en waar u zelf suggesties,
ideeën, complimenten en
opmerkingen op kwijt kunt.
Wij stellen uw suggesties op
prijs, dus schroom niet om ze op
te schrijven.
Kiks site
We hebben een site waar
alles wat met KIKS te maken
heeft op staat. De naam van
de site is
www.stichtingkiks.nl.
Wie stuurt er een kaartje
naar kiksie, dan kom je
misschien wel op de website!
Brievenbus
Bij De Den hangt een brievenbus.
Het is leuk als de kinderen een
briefje of kaartje krijgen deze
dagen!
Doe de post in de brievenbus op
het terrein. Elke dag wordt de
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post rondgebracht en bezorgd bij
de kinderen.
Poetsploeg
Ouders die op woensdag ochtend
willen komen helpen met het
poetsen van ’t Zijl of die op
woensdagmiddag willen komen
helpen met het poetsen van de
Den zijn zeer welkom en kunnen
zich melden bij de werkgroep. De
Den en ’t Zijl willen wij natuurlijk
zo schoon mogelijk achterlaten
na deze dagen! Na een week
intensief gebruik door alle
kinderen zal een poetsbeurt geen
overbodige luxe zijn!
Als we met veel mensen
zijn is het zo gebeurd.
Want vele handen maken
licht werk!
Foto`s
Als ouder krijgt u een link
toegestuurd waarmee u
toegang krijgt tot de
foto`s van de
KinderVakantieWeek
2017. U kunt de foto`s
dan zelf downloaden.
Dit is om de privacy zoveel
mogelijk te waarborgen.

Verantwoordelijkheid:
Als werkgroep maken wij de
ouders erop attent dat het niet
de bedoeling is dat de kinderen
`s avonds na het programma aan
de hutten gaan timmeren.
Tevens vragen wij de ouders die
een groepje begeleiden hun
verantwoordelijkheid te nemen
en in te grijpen indien nodig.
Let op:
Bij extreem slecht weer mogen
we gebruik maken van `t zijl
Geef de kinderen dan droge
kleding (gymkleding) en
sportschoenen
voor in de zaal
mee.
Groepen:
-op maandag,
dinsdag en
woensdag heeft
elke groep een
eigen letter.
-de lijsten van de
groepen hangen
op de ramen van
de Den.
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Parkeren tijdens de kindervakantieweek
Graag willen wij u erop attenderen dat tijdens de KinderVakantieWeek er
geen auto’s geparkeerd mogen worden bij de Den. U kunt uw auto het
beste op het Pastoor Vogelsplein parkeren.
Voor fietsen is er wel gelegenheid om die te stallen in de daarvoor
bestemde rekken.
Huishoudelijk reglement:
•
•
•

•

•

Geef de kinderen geen glazen potjes mee, maar een plastic bakje
om de spijkers in te doen.
Geef de kinderen geen zaag mee, wij zorgen liever zelf voor
zaagpapa’s.
Geef de kinderen geen bierdopjes mee. Waarom: aan het einde
van de KVW zorgt de werkgroep dat het terrein weer netjes is en
dat betekent dat wij die bierdopjes dan weer van het veld moeten
rapen. Dus wil je wat handelen of ruilen, zoek naar een ruilmiddel
dat milieuvriendelijk is.
Zorg dat de kinderen op maandag, dinsdag en woensdag tijdens
het timmeren schoenen met dikke zolen dragen i.v.m. spijkers
waar ze in kunnen lopen. Dus geen slippertjes.
Gooi het afval in de bakken en houd het plastic apart. Er is geen
verbranding meer.

Algemeen
•
•

•
•

Bezoek is van harte welkom
Geef kinderen geen snoep / drinken mee, we hebben voldoende
om te delen, ook bezoeker liever geen extra traktaties
meebrengen. Behalve op dinsdagavond natuurlijk, dan mogen de
kinderen die blijven slapen hun eigen snoepjes, chips en / of
drinken in bed opeten.
Breng geen waardevolle spullen mee of onnodige attributen van
thuis mee, ze kunnen alleen maar kwijtraken.
Geef gebruik van medicijnen of een allergie niet alleen aan ons
door, maar ook aan de leiding van het groepje van uw kind.
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•

•
•

•
•
•

Ouders, opa’s en oma’s mogen wanneer we met het programma
bezig zijn, best komen kijken, alleen in de avonduren kan er
niemand op ons terrein en in de hutten terecht i.v.m. veiligheid.
Kijk vooraf elke dag even in dit boekje, zodat de kinderen weten
wat ze mee moeten brengen die dag.
Het is niet de bedoeling dat de kinderen tijdens het programma
thuis spullen gaan halen. Zorg dat je de spullen, die je denkt nodig
te hebben, ’s morgens bij je hebt.
Elke dag krijgen alle groepen een tas met uitleg en extra
aandachtspunten voor de hele week.
Zorg dat op woensdagavond de hutten leeg zijn, er wordt niets
bewaard!!!!
Er mogen geen hutten gesloopt worden door ouders of kinderen.
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Wij willen alle sponsors
bedanken voor hun bijdrage, op
welke manier dan ook!

PeVen Elektro
Ploegam BV
R. van de Ven Bestratingen
Richard van der Haven

A. van de Ven Timmerwerken

Rombout schilderwerken

Angel design

Ruijs Vinkel BV

Apotheek Maasdonk

Rythm impact

Binnen Idee

Schoones Caravantransport

BinQ events

SFS Beveiligingen

Boerderij terras 't Venster

SlothoeveVijver Vinkel

BTB zonwering

Topfokbedrijf Hanegraaf BV

Castello

Van de Elzen Bandenhandel
Van de Veerdonk Timmer &
renovatiebedrijf

Coop Supermarkt
Danny's eeterij & tapas
Den Driehoek café-zaal-snackbar
Fa. Van der Donk, Transportbedrijf
Fleurmonde
FPH Ploegmakers
G.V. Bouwservice vof
Gebr. van de Ven
Haarstudio Jenne
Hotel van de Valk Nuland
Huisartspraktijk Vinkel
HWB Frietwagens
Jaap van Schaijk Tegelwerken
Joepie kinderopvang
Jumbo van der Sangen

Van de Wijgert Verhuur BV
Van der Doelen interieurwerk
Van der Molen advocatuur
Van der Sangen Tuinhout
Van Grinsven Staalbouw
Van Lokven bestrating
Van Lokven Groen- Grond en Infra
Van Schijndel Tuininrichting
Verstegen houthandel
Vibe entertainment
Wespro plaagdierpreventie
Wihabo
Zwem- en waterpolo vereniging de Treffers

M2E outdoor
Maikey's Catering & workshops
Marvy’s speelwereld
P&W Elektra
P. Smits Groente & Fruit
Paskal van den Braak

Zonder de steun van onze sponsors is het niet
mogelijk om de KinderVakantieWeek te
organiseren. Wij zijn dan ook erg blij met hun
steun. Om ervoor te zorgen dat zij ons kunnen
blijven steunen hopen wij dat u onze sponsors
ook de rest van het jaar niet vergeet.

PC Rolin
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