Wouwlantis

Floep 1

Nieuwe leiding bij KVW!
KinderVakantieWerk is niets zonder de enthousiaste groep leiding en
ieder jaar mogen we ons team weer uitbreiden. Graag stellen we ze
gedurende de week aan je voor!
We starten met Marijke Gillesse.
Marijke is 25 jaar en woont in
Wouw. Marijke draait dit jaar
voor het eerst mee bij de
jongsten. Ze leert voor
doktersassistent en werkt als
wijkziekenverzorgster. Daarnaast
gaat ze graag fitnessen en doet
ze aan atletiek. Het favoriete
zeedier van Marijke is een orka,
maar ze houdt niet van
kriebelbeestjes zoals muggen,
teken, vlooien en wespen. Brrr!
Het liefst gaat Marijke op
vakantie naar Italië en eet ze
frietjes!
Marijke wilde heel graag bij KVW, omdat ze het heel leuk vindt om
met de kinderen Wouwlantis te ontdekken en natuurlijk voor de
gezelligheid.
Welkom bij de club, Marijke!

Informatie Zwemmen
Woensdag jongsten en midden!
Op woensdag zwemmen we met de jongsten en midden bij de Stok in
Roosendaal. Dit jaar hebben we nieuwe afspraken met De Stok!
- Alle kinderen van de Jongsten zonder zwemdiploma zijn
verplicht om zwembandjes of een zwemvestje te dragen
bij het zwemmen. Stop die dus alsjeblieft in de tas van je
kind!
- Kinderen van de Midden zonder zwemdiploma zwemmen
bij de jongsten in het doelgroepenbad en dragen dus ook
een zwemvestje of bandjes.
- Daarbij hanteren we de regel: Alle kinderen die
zwembandjes (of iets anders) in de tas hebben, krijgen
deze verplicht om. Dit is ongeacht wat het kind ons
eventueel vertelt over zijn/haar zwemkwaliteiten.

Ka Ve Weetjes
Wist je dat…
- Anniek enorm bang is voor onderwaterdingen?
- KVW in Wouwlantis dus voor haar een soort therapie is?
- Uit de interviews op Instagram en Facebook met alle leiding blijkt
dat er heel veel leiding bang is van waterdieren?
- Het ‘in het zonnetje zetten’ van de voorstelrondes op Instagram en
Facebook voor veel ‘Aaaah ’-momenten zorgden?
- Er ook dit jaar weer ongekende talenten boven kwamen drijven bij
het maken van het decor?
- Maurits en Hidde super goed kunnen tekenen?
- Maurits het zeepaardje uit het ‘losse polsie’ tekent?
- Daniëlle eigenlijk de enige, echte Schilderpad van KVW is?
- Zij zo’n mooi decor maakt?
- Zij er ook allerlei decoratie, zoals koraalbuizen, schelpentronen en
een schildpaddenplafond maakt?
- We nog nooit zoveel decoratie
hebben gehad?
- Dat Caya videoangst heeft?
- De dansclub hun dansjes bij het
oefenen steeds filmt zodat ze het niet
vergeten?
- Caya bij het oefenen wel fanatiek
meedoet, maar dus niet op het filmpje
durft?
- Zij achter de camera wel danst?
- Lars het vallende zeil in een vloeiende
beweging opvangt?
- Hij dit met zijn kont doet?

- We er bij het halen van de spullen ontdekten dat we heel veel
‘thema-gerelateerde’ materialen hebben?
- Dit allemaal in het thema ‘Wouwlantis’ is?
- Merijn bij alle materialen ook wel een Wouwlantis-woordgrapje kon
maken?
- Er Hamerhaaien, Papiervissen en een Snijplankton voorbijkwam?
- Dat sommige dansmoves in de dans op het KVW-lied vernoemd zijn
naar leiding?
- We ‘de Rody’ doen?
- En ‘de Caya’?
- En ‘de Cindy’?
- Jullie mogen raden welke moves dit dan zijn?
- De ordinaire dansjes eigenlijk altijd over Carolien gaan?
- Anouk bij het inpakken van de strobalen vond dat ze zo’n goed duo
was?
- Zij eigenlijk met zijn vieren waren?
- Cindy letterlijk een draaiboek had?
- Sommige pagina’s van haar draaiboek omgedraaid zaten?
- We ook al onze eigen draai hebben?
- De draai van de tent?
- Dit ter vervanging van de Draai van de Kaai?
- Maurits een waterdicht plan maakte?
- Dit plan eigenlijk een zo lek als een mandje was?

Voor de kampgangers!
De oudsten vertrekken morgenochtend naar een andere
onderwaterwereld in Rucphen. De onderwateruitrusting mag
morgenochtend vanaf 09.00 uur worden afgegeven op Cluzona.
De reis wordt per fiets afgelegd, dus neem die mee en kijk hem nog
even na thuis.
Het verblijfadres is:
Scouting Molenberg
Sprundelseweg 34 in Rucphen
Telefoonnummer Jeroen: 06-30379592

De oudsten zullen vrijdag rond 13.30 uur terug op het Cluzona
terrein zijn. Dan kunnen ze eventjes naar huis en worden voor de
bonte avond terugverwacht!

Bonte avond!
We willen jullie (alle papa’s, mama’s, broers, zussen, opa’s, oma’s,
vrienden en kennissen) hierbij alvast van harte uitnodigen voor de
bonte avond. Deze start om 18.00 uur in Wouwlantis.
De kinderen eten eerst met ons mee in Wouwlantis, zodat ze zich
rustig kunnen voorbereiden op de show!
We willen jullie dan ook vragen om voor 18.00 uur niet op het terrein
te komen en rustig te wachten bij de poort van Wouwlantis.
Tot vrijdag!

Goed om te weten
Jongsten
Na het kennismaken vanmorgen zijn de jongsten gaan knutselen en
hebben zij een spandoek versierd met elkaar. In de middag hebben
ze een onderwaterquiz gespeeld en een vierkamp! Morgen gaan zij op
onderwatertour in Wouwlantis en spelen ze onderwaterspelletjes.
Midden
De midden hebben hun onderwaterhutten gebouwd en kennisgemaakt
vandaag. Ze eindigden met een zeequiz. Morgen gaan de midden
proberen te ontsnappen uit de onderwatergrot en spelen zij spellen.
In de middag gaan ze Wouwlantis verder ontdekken.
Oudsten
De oudsten kennen elkaar na vandaag een stuk beter, wat goed van
pas kwam bij de Voetbalclinic. Ook hebben ze al een begin gemaakt
met de Bonte Avond en deden ze omgekeerd verstoppertje. Kan
iemand Jeroen nog even zeggen dat het is afgelopen?

Voor vragen of evt. afmeldingen kunt u altijd
contact opnemen met Manon (06-34143849)

