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Niet toegestaan is, het meenemen van : hout, zaag of
Boormachine,
alleen hamers en spijkers zijn toegestaan
Spijkers in plastic bakjes en niet in glazen potjes i.v.m.
veiligheid van de deelnemertjes.
We staan deze week in het teken van

“het Circus"

Maandag 25 Juli
We beginnen elke dag om 9:00 uur en we stoppen om 15:30 uur.
Elke dag worden de kaarten in genomen en ‘s middags door de team leider weer uitgedeeld.

We beginnen vandaag met het maken van groepjes en worden de huisregels voor deze week
bepaald.
Als het dan zover is gaan we naar buiten om de hutten te bouwen. De leiding zorgt dat het
hout verdeeld wordt. Ook zal de leiding de kleinere kinderen helpen met het bouwen van een
hut.
Vandaag zijn we de hele dag bezig met hutten bouwen, Dus trek vandaag oude kleren en
goede stevige, dichte schoenen aan en neem hamers en spijkers mee. We gaan wel
tussen de middag van 12:00 tot 13:00 uur thuis eten. We vinden het leuk dat de
ouders komen kijken maar de kinderen gaan zelf de hutten bouwen en niet de ouders.

Dinsdag 26 Juli
Ochtend
We gaan in de ochtend nog verder met de hutten afbouwen dus ook nu weer de hamer en
spijker meenemen, wat je ook mag meenemen zijn slingers en ballonen om de hut te
versieren, wat ook belangrijk is een afdek zeil zodat je hut niet nat wordt. Verven van de hut
is wel toe gestaan maar geen verf meenemen deze wordt versterkt door het Jevak team.
Vandaag eten we tussen de middag in de viskom.

Middag

Vanaf 13.00 uur hebben we een middag met diverse activiteiten in en rond de Viskom.

Vergeet niet een afdekzeil voor de hut mee te nemen.
Vandaag willen we ook graag de inlegvellen ingeleverd
hebben voor de slaapnacht en dropping.
Ook opgeven en cd of de titel van de muziek die je wil
gebruiken, inleveren voor “VISKOM’S GOT TALENT” show.

Woensdag 27 Juli

Deelnemertjes, als het kan, graag verkleed in het thema
circus.
Deze dag verloopt anders als dat Jullie gewend zijn. We houden het vandaag wat rustiger en
gaan om 15.00 uur naar huis, omdat deze dag de langste dag is met de Viskom got

talentshow, Dropping en Slaapnacht.
We hebben vandaag diverse activiteiten, tussen de middag eten we gebakken vis in de
Viskom .
‘s middags gaan we weer verder met de diverse activiteiten. De kleintjes die
binnen slapen kunnen hun de slaapspullen binnen onder de tafels neerleggen. Voor de grote
kinderen kunnen de slaapspullen in de grote tent.

TOT VANAVOND

Slaapnacht en Dropping

Het programma.
We komen vanavond om 19:00 in het buurthuis met onze slaap spullen die brengen we dan
naar de tent.
Deze avond hebben we iets nieuws “VISKOM’S GOT TALENT” de kinderen mogen zelf
hun keuze maken wat ze willen gaan doen. Dit duurt tot ongeveer tot 22:30

Dan gaan de kinderen vanaf 9 jaar en die zijn opgeven hebben, zich klaar maken voor de
dropping, die zullen omstreeks 23:00 uur vertrekken.
Er mogen geen zaklampen mee heb je hem toch mee wordt deze in beslag genomen.

Bij slecht weer geen dropping !!

Donderdag 28 Juli

Na een nacht van weinig slapen gaan we toch weer fris de dag beginnen.
We beginnen met de ontbijtloop in pyjama. De kinderen die
moeten om

niet zijn blijven slapen

8.30 uur in de viskom zijn voor ontbijt we gaan met zijn allen gezellig ontbijten.

Zwembad
Zoals elk jaar hebben we vandaag ook weer een groot bad, die blijft het toch iedere Jevak
goed doen, en daar zijn we dan ook erg blij mee. Met dank aan de Visafslag en firma
Konijn dat ze ook dit jaar ons weer voorzien van water.
We eten vandaag in de speeltuin, jullie krijgen vandaag een patatje en een frikadel.

Zwemkleding meenemen

Voor kinderen die geen zwemdiploma

zwembandjes verplicht!!

hebben, zijn

Oproep voor ouders die heen en terug willen rijden
naar Motel Den Helder

Vrijdag 29 Juli
Om 9.00 uur aanwezig in de Viskom.
10.00 uur vertrek naar het bowlingcentrum

De ouders rijden de kinderen heen en terug naar Motel Den Helder i.v.m.
Bowlen
Dan zijn we om 12:00 uur terug dan krijgen de kinderen nog een broodje knakworst in de
viskom en sluiten wij de deuren EINDE JEVAK.

TOT VOLGEND JAAR HET JEVAK TEAM

De Jevak is dit jaar mede mogelijk gemaakt door,

Sponsoren, namens het Jevak team “de Viskom”

bedankt.

