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Vandaag 
Wat een feest! Iedereen kwam enthousiast 
het terrein op, onder een mooie ballonboog 
door en ontvangen door een vrolijk versierd 
gezelschap. 
 
 

 
 
 
Wat een drukte in de tent. 304 kinderen, 
verdeeld in 24 groepen. 
Na een feestelijke opening met partypoppers 
ging iedereen snel aan de gang met hutten 
bouwen. Wat een creaties zijn er weer 
neergezet! Er is weer flink getimmerd en 
gezaagd. En tot slot mocht de hut versierd 
worden met verf, spandoek en lint, dit maakt 
het extra feestelijk.  
 
 

 
 

Als extra activiteit was er feest op het veld. 
Hier stonden 3 klimspringkussens waar flink 
geklommen en geklauterd is! Ook het 

watervoetbal en sponzengooien was een 
succes. Even lekker een half uurtje gek doen. 
De weergoden waren ons goed gezind, want 
ondanks dat er héél veel regen was voorspeld 
hebben we 1 klein buitje tussendoor gehad. 
Op het einde kwam er even een flinke bui, 
met onweer dus moest iedereen schuilen in 
de kantine. Dit was even een rommelig einde, 
maar veiligheid staat voorop! 
 
DJ Daan 

Zoals jullie vandaag gezien hebben stond er 

een andere DJ! Onze vaste DJ, DJ Jelle was nog 

met vakantie en is er morgen weer bij. 

Vandaag kwam DJ Daan zodat we toch een 

gezellig muziekje op de achtergrond hadden. 

Er zijn fanatiek liedjes aangevraagd en er is 

lekker gedanst op het podium. Dank DJ Daan 

voor het draaien! En Dj Jelle dat we zijn 

spullen mochten gebruiken! 
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Kijkavond & Loterij 

Er was weer een gezellige opkomst bij de 
kijkavond. Toch leuk voor de kinderen om 
papa, mama, opa, oma, buren etc te laten zien 
wat je hebt gebouwd. En natuurlijk de 
spanning of er een leuk prijsje valt op je lot. 
Er waren weer vele leuke prijsjes. Ook 
hiervoor dank aan de sponsors. Zo hadden we 
o.a. bonnen voor pizza’s van Domino’s, lunch 
bij la cour, friet bij de Ster & de brink, eten bij 
Mengrai, ijsjes van Isabella Italia, bowlen op 
de Maaspoort, muntjes voor de kermis, een 
anti-playstationtraining bij trésbeau  en ook 
weer als hoofdprijs een nieuwe kinderfiets van 
Halewijn! En natuurlijk als speciale prijs 3 
geluksvogels die 2 slagroomtaarten op het 
bestuur mogen gooien woensdagmiddag.  
 

 

Programma Dinsdag 14 augustus: 

Dinsdag 14 augustus: 
9:15  Binnenkomst op het terrein van RKVV 
Emplina  
9: 30  Opening. 
9:45 Start activiteitenprogramma. 
15:00  Naar huis. 
18:45 -19:45 Feestelijke activiteit onderbouw 
(groep 1 t/m 11) 
20:15 - 21:15 Feestelijke activiteit bovenbouw 
(groep 12 t/m 24) 
 
Voor alle groepen:  
trek alvast je zwemkleding aan onder je kleren 
en  
smeer je alvast in met zonnebrandcrème. 
Neem 
extra droge kleren,waterschoenen of  
Slippers, zonnebrandcrème en een handdoek 
mee. 
 
Lunchpakketje meenemen. 

Voor de Groepsleiding 

• Graag entousiast meedoen 
• Hou de groep bij elkaar, dus niet de 

ene helft bij een spel en de andere in 
de hut. 

• Is er iets aan de hand, zoek ons (roze/ 
groen) op!  

• Alle groepen hebben 11 
spelmomenten  

• De Onderbouw spelen allemaal 
dezelfde 11 spellen 

• De bovenbouw draait 11 van de 13 
spellen, dus sommige hebben een 
verschillend spel. 

 

 
 
 

 
 
De winnares van de hoofdprijs van de loterij! 
 
 
 
De volgende nieuwsbrief zal op dinsdag 14 

augustus verstuurd worden! 

 


