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Morgen gaan we met de Jongsten en de Midden naar het ranjameer (zwem-
bad De Schelp in Bergen op Zoom) en gaan we lekker zwemmen! Daarvoor 

maken we een aantal belangrijke afspraken. Trek alvast je zwemkleding onder 
je makkelijke kleding aan. Neem ook een lunchpakket met drinken en een 

handdoek mee.

Jongsten
De Jongsten zwemmen in het afgesloten doelgroepenbad en mogen een 

speelgoedje (voorzien van naam) meenemen. Als er zwembandjes in de tas 
zitten, dan trekken wij deze altijd aan bij het kind. Verder is alle leiding van de 
Jongsten aanwezig in het bad en komen er geen kinderen van buitenaf in dit 

bad.

Midden
De Midden zwemmen in het toegankelijke gedeelte van het recreatiebad, maar 
mogen niet in het diepe wedstrijdbad. Kinderen van de Midden nemen geen 
speelgoed mee (met uitzondering van een zwembrilletje indien nodig). Alle 

leiding van de Midden is in het bad aanwezig, maar er zullen ook mensen van 
buitenaf in het zwembad zijn. Kinderen van de Midden zonder zwemdiploma 
zwemmen met de Jongsten. Wij nemen dinsdagmiddag contact op met deze 

ouders.

Ouders die rijden!
Voor de ouders die rijden naar het zwembad: we vertrekken na de opening 

(10:00 uur) en willen je vragen om klaar te staan bij de poort aan straat. Daar 
zullen wij de auto’s op willekeurige basis indelen. Om 15:00 uur vertrekken wij 

weer vanaf De Schelp in Bergen op Zoom en zien je graag daar.

Voor alle informagie kunt u terecht op www.kvw-wouw.nl of 
op onze facebookpagina Stichting KVW Wouw



Over vandaag
Wouwcus Pocus toverspray, dit is het einde van dag twee! En wij voelen ons al 
helemaal thuis tussen de draken, trollen en kikkers in Wouwcus Pocus! En wat 

knap dat jullie het KVW-lied al bijna helemaal mee kunnen zingen! 
Natuurtalenten!

De Jongsten verlieten vandaag Wouwcus Pocus om eens rond te kijken in de 
buurt! Onderweg kwamen zij allerlei magische figuren tegen. Na de lunch 
speelden zij fanatiek mee met de fantastiche quiz en hebben zij gezongen, 

gedanst, geroepen en gespeeld!

Bij de Midden was het chaos! Voor het Grote Magische Chaosspel moesten zij 
de gekste opdrachten uitvoeren. Wat vond jij de leukste en gekste opdracht? 

Ook de Midden hebben de omgeving van Wouwcus Pocus verkend en een 
speurtocht door Wouw gelopen. Wat een gekke figuren onderweg! 

De Oudsten hebben overheerlijk geluncht in de eetzaal van Zweinstein. Na de 
fietstocht hebben zij hun spullen uitgepakt, de kamers verdeeld, de bedden 

opgeblazen en Magisch Crazy 88 gespeeld. Na het lekkere eten staat voor hen 
een spannend avondspel op het programma: het Lichthavenspel! 

En alvast slaap lekker!

Mop
Iedere dag een nieuwe magische mop van Cillit Bang:

Hoe noem je Harry Potter die verkouden is?

Harry Snotter
Stel je eens voor

Nieuw bij de leiding van de Midden is Elisha Ver-
braak. Elisha deed vroeger bij de Jongsten en Mid-
den zelf altijd mee en vond het allerleukste om spel-
letjes te spelen met vriendjes en vriendinnetjes. 

Nu dacht ze: Ik geef me gewoon op voor de lei-
ding, want ik vind het erg leuk om met kinde-
ren te werken. Elisha vertelde er zelfs bij dat ze 
heel graag heel lang leiding zou willen blijven! 

Dat is dus fantastisch! Elisha studeert in Soci-
al Work in Breda met als doelgroep kinderen/jeugd. 
Het lekkerste eten vindt Elisha sushi, soep van haar 
oma en natuurlijk de Mexicaanse wraps van Nick
en Cindy. Op de bucketlist van Elisha staat een reis naar Rome of het Gar-
dameer in Italië. Ook is zij enorme fan van Harry Potter, altijd al ge-
weest, en als zij Harry Potter zou zijn, dan zou ze willen teleporteren. 

Haar lijfspreuk is ‘Altijd blijven lachen’ en haar geheime toverdrank is 
Liefmans. Verder houdt Elisha van shoppen, een dagje strand of lek-
ker borrelen op het terras van Donkenhof! Elisha zit bij de Midden dit jaar.

Uitleg
Hierbij de programma’s in het kort voor de komende dagen.
Op woensdag gaan de Jongsten en Midden zwemmen bij zwembad De 
Schelp. Ouders zullen ons brengen en halen. Meer informatie over het 
zwemmen vind je in deze Floep. Op donderdag hebben de Jongsten en Mid-
den programma op KVW in Wouw. Op vrijdag gaan beide groepen naar 
speeltuin Vrouwenhof in Roosendaal. We gaan dan met de bus. Op vrij-
dag eten de kinderen ‘s avonds bij KVW en aansluitend is de Bonte Avond 
voor de ouders. Hier is iedereen welkom om te komen kijken.  De tijd volgt!



ToverpuzzelStel je eens voor
Help de magische eenhorn te ontsnappenOok nieuw bij KVW is Jewel Voorheijen en wij noemen 

haar graag ‘ons Jewel’. Jewel heeft als kind ieder jaar 
meegedaan met KVW! Zij is dus echt een doorgewin-
terde KVW’er. Het allerleukste vond zij dat haar vader 
Walter als sultan in het toneelstuk meespeelde. Zelfs na 
KVW werd hij hierdoor herkend en dat vond Jewel heel 
erg leuk. Daarom wilde zij dus ook graag bij de leiding. 

Jewel heeft nog even getwijfeld om een opleiding 
tot politie te volgen, maar nu studeert zij met veel 
plezier Verpleegkundige bij Curio. Je komt Jewel ook 
tegen bij de boodschappen of een hapje eten, want 
zij werkt bij Jumbo en bij Wouwse Wereld. Haar hob-
by’s zijn voetbal en uitgaan met haar vriendinnen. 
Als Jewel zou kunnen toveren, dan tovert alles wat
wat ze wil. Bovenaan het lijst staat dan: iedere dag een nieuwe outfit die je 
dan niet hoeft te bewaren. Mocht zij een vliegend tapijt hebben, dan vliegt 
ze naar haar favoriete vakantieland Frankrijk. De kleur van het tapijt is voor 
Jewel ongetwijfeld panterprint. Bij een tripje naar de Efteling kan voor Je-
wel een rondje in de Droomvlucht niet ontbreken. Haar grote droom is om 
ooit in haar eentje een wereldreis te maken en sowieso door Afrika te reizen. 
Daar wil ze dan de Big Five spotten. Jewel is nieuwe leiding bij de Midden.

Zwembad
Wij zoeken nog steeds chauffeurs voor de rit van KVW naar het zwembad De 
Schelp in Bergen op Zoom en terug. We gaan na de opening (+/- 10:00 uur) 

heen en om 15:00 uur weer terug. 

Zou jij willen rijden?

Geef je dan op bij Manon (06-34143849). Bedankt!



Wist-u-datjes Wist-u-datjes
… Rody vindt dat je alles in de airfryer kunt doen?
… er echt wel dingen zijn die beter niet in de airfryer kunnen?
… we bij KVW een airfryer hebben?
… dat mega lekker is?
… dat we ook een magnetron en tosti-ijzer hebben?
… we zo van eten houden?
… de moeder van Ties Dirven had verteld dat je gaat zwemmen bij KVW?
… Ties dacht dat hij bij de inschrijfdag al mocht zwemmen?
… hij toen een beetje verdrietig was?
… hij nu een Paw Patrol zwembroek krijgt voor KVW?
… we woensdag kunnen zien of hij die echt gekregen heeft?
… Marcel bij het ophalen van de spullen heel blij is dat hij zijn Ajax-mok weer 
zal vinden?
… Carolien haar eigen schoonmaakspullen mee wilt nemen naar de opbouw-
dag?
… John van Akkeren vindt dat we halve vrachtjes laden?
… wij toch heel blij zijn met zijn hulp?
… Anouk dacht dat er in het lied ‘Toverijs’ gezongen wordt?
… dit natuurlijk ‘Toverrijst’ is?
… Jody heimwee heeft naar de trap bij het spullen halen?
… Jesper, Evie, Anneke en Jente spontaan rondjes draaien bij het tillen van de 
partytenten?
… Lieke denkt dat sommige stieken van partytenten al veel meegemaakt heb-
ben in hun leven?
… ze geen zin meer hebben om uit te rekken?
… Cindy hoofd van de wc-borstels is?
… Mandy erge zweethanden krijgt van het staan op een ladder?
… dat ze de tieraps niet vastkreeg?
… Rody en Nick bij de commando’s hebben gezeten?
… Danielle zich afvraagt of je in een muur kunt nieten?
… Nick, Evie en Carolien zeggen van niet?
… er toch een blouse aan de muur geniet zat?
… Rody en Nick bij de commando’s hebben gezeten?

… Danielle zich afvraagt of je in een muur kunt nieten?
… Nick, Evie en Carolien zeggen van niet?
… er toch een blouse aan de muur geniet zat?
… Nancy chauffeur van de Floeps is?
… Maud Koolen en Indya Battes de allereerste op KVW waren op maandagoch-
tend?
… we wel 184 deelnemers hebben?
… Nova van Jongsten 1 vindt dat KVW net school is, maar dan zonder leren?
… dat dat dus een perfecte combi is?
… Marcel dacht dat Maarten van Rossum vroeger koning is geweest?
… hij het kasteel van Wouw heeft bezocht?
… de kids van de Oudsten de beste wespenvangers zijn?
… zij hier een hele collectie moves voor hebben?
… Tommes uitschuifbare armen heeft?
… Jody als lunch onkruid eet?
… alle kinderen graag willen proeven?
… Jens van Midden 2 spijkers aan elkaar wilde maken met ducttape?
… hij dit wilde doen, omdat één spijker niet lang genoeg was?
… dit natuurlijk niet hielp om de hut te verstevigen?
… Shaedy van Midden 1 geen kadetjes thuis, maar billen om te eten?
… Jelte een hoedje van bekertjes had gemaakt?
… in die bekertjes nog groene verf zat?
… hij dus maandagmiddag groen haar had?
… hij zo een beetje op Ketela Brandnetela lijkt?
… Demi van Midden 4 heel veel brute kracht gebruikt tijdens het bouwen van     
de hutten?
… Midden 4 een bijzondere manier heeft van de aanwezigheid checken?
… zij dan allemaal ‘Oliebollenglijbaan’ roepen?
… de leiding dan vast kan horen of alle kinderen aanwezig zijn?
... we een leidingavond hebben gehad waarin we ‘‘de alleskunner’’ hebben 
gespeeld
... dit mega gezellig was en team oranje heeft gewonnen!


