Jeugd Vakantie Week 2022
29 Augustus t/m 2 September 2022
Wereldfeest

1

Inleiding
Beste Jongens, Meisjes en ouders/verzorgers,
Nog eventjes wachten en dan kunnen we weer gaan beginnen aan de leukste week van het jaar:
De Jeugd Vakantie Week!!!
Dit jaar wordt de Jeugd Vakantie Week gehouden van 29 augustus t/m 2 September 2022.
De hele week zal in het thema staan van Wereldfeest, dus zorg ervoor dat je goed voorbereid bent
op deze feestachtige week.
Lees dit boekje goed door, want dan weet je precies hoe laat je er elke dag moet zijn en hoe laat je
weer opgehaald moet worden. Ook staat erin wat je allemaal mee moet nemen.
Dit jaar zullen we natuurlijk weer prachtige hutten gaan bouwen, maar zullen er ook weer een aantal
nieuwe spellen en activiteiten plaats gaan vinden.
Natuurlijk hebben we ook dit jaar weer een super gezellige feestavond, waar ook je hele familie voor
uitgenodigd is! De avond zal starten om 18:30 uur en eindigen om 23:00 uur!
We gaan er net als andere jaren weer een super leuke week van maken!
Wij hebben er in ieders geval al erg veel zin in!

Groetjes de organisatie van de Jeugd Vakantie Week
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Algemene informatie
Vragen:
Heb je vragen, dan kun je deze altijd mailen naar: jvw.waspik@gmail.com
Noodnummers tijdens de Jeugdvakantieweek:
Roy Meijs
0648968853

Plaats:
De gehele week zullen we te vinden zijn op het weiland bij Fam. Zijlmans Parallelweg 5 Waspik (langs
het halvezolenpad), waar alle prachtige hutten gebouwd worden. Ook zul je ons gedurende de week
in den Bolder kunnen vinden of over de straten van Waspik heen zien struinen.
Plattegrond
Zie bijlage

Medicijnen:
Dit jaar werken we weer met medicatielijsten. Heb je medicijnen, laat dan de medicatielijst door
papa of mama invullen. Neem de medicatie en de medicatielijsten (In tweevoud) op maandag mee
en geef dit af bij je eigen groepsleiding!
Welke spullen moet je thuis laten?
- Je mobiele telefoon
- Muziekdragers (denk aan mp3, mp4 of iPods)
- Horloges
- Andere technische snufjes
Noch het bestuur, noch de groepsleiding kan verantwoordelijk worden gehouden voor beschadiging
aan of vermissing van goederen welke door de deelnemers aan de JVW worden meegebracht.
Tip:
Zorg dat er bij de organisatie altijd een telefoonnummer bekend is waar we u op kunnen bereiken.
Let op:
Bij zeer slecht weer bestaat de kans dat de Jeugd Vakantie Week eerder wordt afgelast dan de tijden
die in het boekje staan. Dit proberen wij op tijd bekend te maken, maar houdt u rekening met
eventuele oppas.
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Medicatie lijst
Jeugd Vakantie Week Waspik 2022
(Graag dit formulier 2x uitprinten en afgeven aan de groepsleiding van uw kind).
Naam Kind:
Geboortedatum:
Medicatie 1:
Naam medicatie:
Hoeveelheid mg:
Soort medicatie:
Inname tijden:
Aantal:
Medicatie 2:
Naam medicatie:
Hoeveelheid mg:
Soort medicatie:
Inname tijden:
Aantal:
Medicatie 3:
Naam medicatie:
Hoeveelheid mg:
Soort medicatie:
Inname tijden:
Aantal:
Bij deze geef ik, de groepsleiding van de Jeugd Vakantie Week Waspik 2022, Toestemming om
medicatie te verstrekken.
Naam ouders/verzorgers:

Handtekening ouders/verzorgers:
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Maandag
Tijd aanwezig:
09:30 uur (half 10) op het weiland aan de parallelweg in Waspik.
Graag verzoeken wij alle ouders het veld te verlaten, zodra de dag gestart is.
Tijd dat je opgehaald kan worden:
15:30 uur (half 4) op her weiland aan de parallelweg in Waspik, waar alle prachtige hutten gebouwd
worden.
Wat gaan we vandaag doen?
Wanneer je op het weiland aankomt, loop je alle groepen langs en kijk je bij welke groep je bent
ingedeeld. Als alle kinderen aanwezig zijn, ga je samen met je groepsleiding voor het podium zitten
en wordt de Jeugd Vakantie Week geopend!
Daarna ga je samen met je groep een hele mooie hut bouwen. Ook is er op het weiland een
knutselhoek aanwezig om te zorgen dat je hut mooi aangekleed wordt!
Welke spullen heb je nodig?
- Lunchpakketje (genoeg eten!)
- Drinken (geen energydrank!)
- Een tas om je lunchpakket in mee te kunnen nemen
- Timmermateriaal, zoals een hamer en spijkers
- Oude kleren die vies mogen worden of kapot mogen gaan
- Handdoek
- Dichte schoenen zijn verplicht, i.v.m. spijkers!
Bij regen of zonneschijn:
- Regenkleding
- Zwemspullen
- Zonnebrandcrème
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Dinsdag
Tijd aanwezig:
09:30 uur (half 10) op het weiland aan de parallelweg in Waspik.
Graag verzoeken wij alle ouders het veld te verlaten, zodra de dag gestart is.
Tijd dat je opgehaald kan worden:
15:30 uur (half 4) op her weiland aan de parallelweg in Waspik. Alle hutten zullen vandaag
afgemaakt en geschilderd worden, dus kom deze mooie hutten bewonderen!
Wat gaan we doen?
Vandaag gaan we ervoor zorgen dat de hutten helemaal afgemaakt worden, er wordt een dak op
gemaakt en de hut moet van de binnenkant mooi worden aangekleed.
In de middag zullen we ook de buitenkant van de hutten en misschien elkaar een mooi kleurtje gaan
geven!
Welke spullen heb je nodig?
- Lunchpakketje (genoeg eten!)
- Drinken (geen energydrank!)
- Een tas om je lunchpakket in mee te kunnen nemen
- Timmermateriaal, zoals een hamer en spijkers
- Verfmateriaal, zoals kwasten en bakjes om de verf in te kunnen doen
- Oude kleren die vies mogen worden of kapot mogen gaan
- Handdoek
- Dichte schoenen zijn verplicht, i.v.m. spijkers!
- LET OP! Een wit shirts voor het eindspel deze dag
Bij regen of zonneschijn:
- Regenkleding
- Zwemspullen
- Zonnebrandcrème

6

Woensdag
Tijd aanwezig:
09:30 uur (half 10) op het weiland aan de parallelweg in Waspik.
Graag verzoeken wij alle ouders het veld te verlaten, zodra de dag gestart is.
Tijd dat je opgehaald kan worden:
15:30 uur (half 4) op her weiland aan de parallelweg in Waspik.
Wat gaan we doen?
Vandaag hebben we een verrassing op het programma staan! Dus gaan wij nog niet vertellen wat wij
gaan doen, maar we kunnen al verklappen dat we waarschijnlijk niet op locatie blijven.
Welke spullen heb je nodig?
- Lunchpakketje (genoeg eten!)
- Drinken (geen energydrank!)
- Een tas om je lunchpakket in mee te kunnen nemen
- Oude kleren die vies mogen worden of kapot mogen gaan
- Handdoek
- Zwemspullen
- Voor deze dag mogen de kinderen die dit jaar nog 9 worden op de fiets komen.
Bij regen of zonneschijn:
- Regenkleding
- Zwemspullen
- Zonnebrandcrème
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Donderdag
Tijd aanwezig:
09:30 uur (half 10) op het weiland aan de parallelweg in Waspik.
Graag verzoeken wij alle ouders het veld te verlaten, zodra de dag gestart is.
Tijd dat je opgehaald kan worden:
15:30 uur (half 4) op her weiland aan de parallelweg in Waspik.
Wat gaan we doen?
Vandaag wordt een spectaculaire en vermoeiende dag, want de survival staat op het programma.
Hierbij wordt jullie uithoudingsvermogen, kracht en conditie getest. Ook is het zeer belangrijk dat er
goed wordt samengewerkt met de hele groep.
Welke spullen heb je nodig?
- Lunchpakketje (genoeg eten!)
- Drinken (geen energydrank!)
- Een tas om je lunchpakket in mee te kunnen nemen
- Oude kleren die vies mogen worden of kapot mogen gaan
- Droge oude kleren
- Oude schoenen, eventueel een paar oude droge schoenen!
- Handdoek
- Zwemspullen
- Eventueel een bolderkar is handig, overleg dit met de groepsleiding
- Voor de grote survival is fiets en zwemdiploma verplicht. Aan de grote survival mag je deelnemen
als je dit jaar nog 9 jaar oud wordt.
Bij regen of zonneschijn:
- Regenkleding
- Zwemspullen
- Zonnebrandcrème
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Donderdagavond
Alleen voor de oudste kinderen, die vanaf komend schooljaar in groep 6 zitten mogen blijven
slapen! Bij de inschrijvingen heb je je hiervoor aan kunnen melden. Heb je dit niet gedaan en wil je
toch blijven slapen, natuurlijk kan dit maar geef dit dan even door bij de hoofdleiding!
Tijd aanwezig:
19:30 uur (half 8) bij Den Bolder op Schoolstraat 19.
Tijd dat je opgehaald kan worden:
Niet, je blijft slapen!
Wat gaan we doen?
Vanavond is er een programma voor de kinderen vanaf komend schooljaar groep 6 tot de 2de klas.
Het programma is nog een verrassing, maar we kunnen alvast vertellen dat het super gezellig gaat
worden!
Welke spullen heb je nodig?
- Slaapzak
- Kussen
- Matje of luchtbed (geen tweepersoons of je moet er met zijn tweeën op slapen)
- luchtbedpomp
- Pyjama
- Toiletspullen
- Kleding voor de volgende dag
- Voor het ontbijt wordt gezorgd, zorg wel dat je voor de volgende dag een lunchpakketje mee neemt
of dat papa of mama die morgen komt brengen.
- Lichtgevend autohesje!!!
Voor de papa’s en mama’s, slaapspullen kunnen vrijdagochtend vanaf 9:30 uur opgehaald worden
bij Den Bolder.
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Vrijdag
(Let op: de tijden van vandaag wijken af van de andere dagen!)
Tijd aanwezig:
10:30 uur (half 11) op het weiland aan de parallelweg in Waspik.
Graag verzoeken wij alle ouders het veld te verlaten, zodra de dag gestart is.
Voor de kinderen die zijn blijven slapen, ouders/verzorgers kunnen om 9:30 uur (half 10) de
slaapspullen op komen halen in Den Bolder.
Tijd dat je opgehaald kan worden:
15:30 uur (half 4) op her weiland aan de parallelweg in Waspik. Je gaat even naar huis om te
douchen en je mooie kleren en dansschoenen aan te trekken.
Wat gaan we doen?
Vandaag gaan we veel leuke spelletjes doen en de avond blijft nog een verrassing, maar we gaan er
zeker een knalfeest van maken!
Welke spullen heb je nodig?
- Lunchpakketje (genoeg eten!)
- Drinken (geen energydrank!)
- Een tas om je lunchpakket in mee te kunnen nemen
- Oude kleren die vies mogen worden of kapot mogen gaan
- Wandelschoenen!
- Handdoek
Bij regen of zonneschijn:
- Regenkleding
- Zwemspullen
- Zonnebrandcrème
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Vrijdagavond
Tijd aanwezig:
Om 18:30 uur (half 7) verwachten we je samen met je papa en mama, broertje, zusjes, opa’s en
oma’s weer terug op het weiland aan de parallelweg in Waspik.
Tijd om naar huis te gaan:
De avond duurt tot 23:00 uur.
Wat gaan we doen:
Samen met alle kindjes, leiding, papa’s en mama’s, broertjes en zusjes, opa’s en oma’s gaan we de
Jeugd Vakantie Week afsluiten! Er wordt dit jaar afgesloten met een …., daarnaast zal de ontknoping
van het toneelstuk getoond gaan worden en onder het genot van een hapje, drankje en een gezellig
muziekje, kunnen de prachtige hutten bewonderd worden.
Zorg dat je erbij bent!!!

Zaterdag (Alleen voor ouders/verzorgers)
Een oproep aan alle ouders/verzorgers!
De hele week staan er meer dan 50 vrijwilligers klaar om een super week te organiseren voor uw
kind(eren). Er worden prachtige hutten gebouwd, maar deze moeten ook weer worden afgebroken.
Ieder jaar merken we dat we veel moeite moeten doen om het veld weer netjes te krijgen, omdat er
weinig ouders/verzorgers ons komen helpen. Natuurlijk zijn onze vrijwilligers ook aanwezig, maar het
is veel werk en hier hebben we zeker jullie hulp bij nodig!
Dus graag zien we jullie in grote opkomst, vele handen maken licht werk!
Tijd aanwezig:
10:00 uur (10 uur) op het weiland aan de parallelweg in Waspik.
Tijd dat je opgehaald kan worden:
Bepaal je zelf, alle hulp is welkom en ieder uurtje dat je kunt is mooi meegenomen!
Wat gaan we doen?
Het veld weer netjes maken, zodat wij hier nog vele jaren gebruik van kunnen maken en de Fam.
Zijlmans de koeien er weer lekker kan laten rondlopen.
Welke spullen heb je nodig?
- Lunchpakket (Genoeg eten!) (Wij zorgen voor het drinken)
- Een klauwhamer
- Handschoenen
- Vuistjes (vierkante hamer, voor de niet technische onder ons)
- Magneetjes om alle spijkers uit het gras te vissen
- Spierballen!
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