
SPEELWEEK PROGRAMMA 
 
Maandag 10 augustus 
09.00 Iedereen wordt bij het haventerrein verwacht voor de opening, waarna de speelweelvlag wordt 

gehesen. 
10.00 Bekendmaken van de groepsindeling en groepsfoto. 
10.15 Iedere groep krijgt een plek aangewezen, bespreekt met elkaar wat ze gaan maken. Het hout 

wordt ondertussen onder de groepen verdeeld en de kinderen mogen het gaan halen. 
 Start van het bouwen van de hutten voor kinderen met hun begeleiders. 
10.45  Pauze met drinken bij de bouwplaats van de hut  
11.00 Verder bouwen aan de hut. Eventueel mogen kinderen van groep 1 en 2 beginnen met 

verven. 
12.00  Lunch en drinken (zelf meenemen). 
13.00  Verder bouwen en verven aan de hutten. Verf wordt nu aan iedereen uitgedeeld. 
14.00 Pauze met drinken. 
14.15 Verder bouwen en verven. 
14.45 Opruimen 
15.00  De vlag wordt gestreken  
15.15 Sluiting, iedereen mag naar huis 
19.30  voorbereiding begeleiders theaterdag 
 
Wat neem je mee op de maandag: 
Hamer, stiften, verfkwast (grof en wat fijner), handig is ook een zaag, nijptang, nietapparaat, spijkers. 
 
Dinsdag 11 augustus 
 
9.30  Opening met hijsen van de vlag 
 Hutten afbouwen 
12.00  Lunch en drinken (zelf meenemen). 
12.45  Start Kunst 
15.00  Optocht door het dorp, met de kunst 
15.30  Kinderen vrij 
 De vlag wordt gestreken.    
 
Wat neem je mee op de dinsdag:  
verschillende stofjes, knopen, wasco, (stoep)krijt  
 
Woensdag 12 augustus  
09.30 Opening met hijsen van de vlag 

Werken aan theater programma (met dans en muziek) 
17.00  Theatervoorstelling 
18.00 Na de theatervoorstelling gaan we naar huis om te eten en om de schmink af te spoelen. 
 Het avondprogramma begint om 20.00 uur. 
 
Wat neem je mee op de woensdag: 
Als je dit in huis hebt: confetti, schmink, crêpepapier en effen lakens/stoffen in de kleuren wit,rood, 
geel en blauw. 
 
Woensdagavond/-nacht 
19.00  Het avond- en nachtprogramma op woensdag is nog geheim! En dat houden we ook zo tot 
 het allerlaatste moment!  
22.30 Overnachten op het speelweekterrein. 
 
Wat neem je mee voor de woensdagavond en –nacht: 
Een slaapzak en matje of luchtbed en een dik vest (of iets anders lekker warms). Verder is het handig 
om een pyjama, tandenborstel plus tandpasta en een knuffel om mee te slapen mee te nemen. Als je 
zonder die dingen ook heel fijn slaapt en het mag van thuis, vinden wij dat ook prima! 
 
Donderdag 13 augustus  
 We beginnen de dag met ontbijt. 



09.00    Opening met hijsen van de vlag 
 Circus 
12.00  Afsluiting. Iedereen naar huis 
20.00    Eventueel aansteken van de brandstapel in aanwezigheid van de brandweer.  
             Van dit onderdeel is het nog niet zeker of het doorgaat. 
 


	SPEELWEEK PROGRAMMA

