
JVW Moergestel 17 t/m 21 augustus 2020 Wat zou het thema zijn?
Volg onze social media om er snel achter te komen!

Belangrijk: 

* Dit jaar hebben we een continurooster

* Geef de kinderen iedere dag een lunchpakketje mee ! (uitgezonderd de donderdag voor het A-programma!)

* Geef de kinderen géén waardevolle spullen mee (bijv. telefoon en horloge) 

* Zorg voor makkelijke kleding die vies mag worden

Dag Tijd Programma A (groep 1-2) Programma B (groep 3-4-5) Programma C (groep 6-7-8)

ma 17-8-2020 09.30-14.30 uur Crazy 88 + spelletjes Crazy 88 Crazy 88 

Voer zoveel mogelijk opdrachten uit Voer zoveel mogelijk opdrachten uit Voer zoveel mogelijk opdrachten uit

Start- en eindpunt: Den Donk Start- en eindpunt: Den Donk Start- en eindpunt: Den Donk

Locatie: dorp Locatie: dorp Locatie: dorp 

di 18-8-2020 09.30-14.30 uur Records Bos en spel Bos en spel

Spelletjes (Bos)spelen (Bos)spelen

Start- en eindpunt: Roef! Start- en eindpunt:  Roef! Start- en eindpunt: Roef!

Locatie: Roef! + Sporthal Locatie: Roef! + Pierenberg Locatie: Roef! + Pierenberg

18.45-22.00 uur x x Avondprogramma

Tocht / spelletjes / kampvuur

Start- en eindpunt: Den Donk

Locatie: Den Donk + dorp

22.00-08.00 uur x x Overnachting en ontbijt

Slapen + ontbijt

Start- en eindpunt: Den Donk

Locatie: Den Donk

LET OP:  Nodig voor het nachtprogramma: luchtbed, slaapzak, 

warme kleren, nachtkleding

wo 19-8-2020 09.30-14.30 uur Knutselen + voorstelling Uitstapje ( programma tot 16.00 uur !!!) Uitstapje (programma tot 16.00 uur!!!)

Maak iets voor de optocht Met de bus naar …. Met de bus naar ….

Start- en eindpunt: Den Donk Start- en eindpunt: Den Donk Start- en eindpunt: Den Donk

Locatie: Den Donk + Den Boogaard Locatie:…. Locatie: ….

LET OP: LET OP:

* Het programma duurt vandaag tot 16.00 uur ! * Het programma duurt vandaag tot 16.00 uur !

* Zwemkleding niet vergeten! * Zwemkleding niet vergeten!

do 20-8-2020 09.30-14.30 uur Uitstapje Training + zeskamp Training + zeskamp

Met de huifkar naar …. Fysieke en mentale voorbereiding op de zeskamp + zeskamp Fysieke en mentale voorbereiding op de zeskamp + zeskamp

Start- en eindpunt: 't Draaiboompje Start- en eindpunt: 't Draaiboompje Start- en eindpunt: 't Draaiboompje

Locatie: …. Locatie: 't Draaiboompje + rondom het Brandven Locatie: 't Draaiboompje + rondom het Brandven

LET OP: voor de lunch wordt gezorgd ! LET OP: kleding wordt nat! LET OP: kleding wordt nat!

15.00-17.00 uur Alléén voor de vrijwilligers: Zeskamp Alléén voor de vrijwilligers: Zeskamp Alléén voor de vrijwilligers: Zeskamp

Zeskamp + hapje + drankje Zeskamp + hapje + drankje Zeskamp + hapje + drankje

Start- en eindpunt: 't Draaiboompje Start- en eindpunt: 't Draaiboompje Start- en eindpunt: 't Draaiboompje

LET OP: kleding wordt nat! LET OP: kleding wordt nat!

vr 21-8-2020 09.30-14.30 uur x Knutselen + Markt Knutselen + Markt

De kinderen van het A-programma kunnen uitrusten 

zodat ze fit weer mee kunnen doen aan de optocht 

en de disco

Knutselen ter voorbereiding van de optocht en                          

vanaf 13.00 uur markt

Knutselen ter voorbereiding van de optocht en                          

vanaf 13.00 uur markt

Startpunt: Den Donk Startpunt: Den Donk

Eindpunt: Roef! Eindpunt: Roef!

10.30-13.00 uur Afgeven van de marktspullen bij Roef! Afgeven van de marktspullen bij Roef!

LET OP: LET OP: 

* Kinderen van groep 8 verzorgen een terras. Verkoop van 

drinken wordt daarom afgeraden!

* Kinderen van groep 8 verzorgen een terras. Verkoop van 

drinken wordt daarom afgeraden!

* We eindigen het programma op een andere plaats dan we 

beginnen. Denk hieraan als je op de fiets komt!

* We eindigen het programma op een andere plaats dan we 

beginnen. Denk hieraan als je op de fiets komt!

18.00-20.00 Optocht en disco Optocht en disco Optocht en disco

Afsluiting van JVW 2020 Afsluiting van JVW 2020 Afsluiting van JVW 2020

Startpunt: Den Donk Startpunt: Den Donk Startpunt: Den Donk

Eindpunt: Den Boogaard Eindpunt: Den Boogaard Eindpunt: Den Boogaard

Route van de optocht: Bosstraat - Past. De Louwstraat - Korenschuur - Schoolstraat - Kerkstraat - St. Jansplein

20.00-01.00 Feestavond vrijwilligers Feestavond vrijwilligers Feestavond vrijwilligers

Muziek, drankje, chippie, spooktocht, kampvuur Muziek, drankje, chippie, spooktocht, kampvuur Muziek, drankje, chippie, spooktocht, kampvuur

Startpunt: Den Boogaard Startpunt: Den Boogaard Startpunt: Den Boogaard

Eindpunt: Den Donk Eindpunt: Den Donk Eindpunt: Den Donk

Belangrijk: 

* Dit jaar hebben we een continurooster

* Geef de kinderen iedere dag een lunchpakketje mee ! (uitgezonderd de donderdag voor het A-programma!)

* Geef de kinderen géén waardevolle spullen mee (bijv. telefoon en horloge) 

* Zorg voor makkelijke kleding die vies mag worden


