Buurtvereniging ’t Kraaiennest
AY. Kuiperstraat 15
1782 XA Den Helder
Telefoon: 0223-623693

Jevak week 2022
22 augustus t/m 26 augustus
Thema Griezel week!
Maandag 22 augustus:

€ 6,00 per kind

Inschrijven is mogelijk op:
zaterdag 20 aug. van 13.00 – 15.00 uur of op
maandag 22 aug. van 8.00 – 9.00 uur
Het thema dit jaar is GRIEZELEN het is de bedoeling om
je hut in dit thema te bouwen en te versieren. De hut
die de jury het mooist of het origineelst vindt valt in de
prijzen. Dus maak er wat mooist van!
9.00 uur
9.30 uur
12.00 uur
13.00 uur
14.30 uur
16.00 uur

opening bouwdorp vlag hijsen
huttenbouwen
eigen broodje op eten
hutten verven en versieren
spel
einde van de dag, vlag neerhalen en
tot morgen!

Woensdag 24 augustus:
9.00 uur
9.30 uur
10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
10.30 uur
12.00 uur
13.30 uur
14.00 uur
15.00 uur
16.00 uur

21.00 uur

opening bouwdorp vlag hijsen
hutten netjes maken voor
de hutten keuring
oefenen voor de feestmiddag
Survivalbaan
Griezel lampions maken
spel
Eigen broodje eten
hutten keuring door de wijkpolitie
griezel lampion maken
spel
de vlag neerhalen einde van
deze dag

Dinsdag 23 augustus:
9.00 uur
9.30 uur
10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur

12.00 uur
13.00 uur
13.00 uur
14.00 uur
14.30 uur
16.00 uur

donderdag 25 augustus:
10.00 uur
10.15 uur
11.30 uur
11.00 uur
12.00 uur
13.30 uur
15.00 uur

16.00 uur
17.00 uur

Griezeltocht!!!!

Morgen kun je een uurtje langer slapen!
Het bouwdorp begint dan om 10 uur….

opening bouwdorp vlag hijsen
huttenbouwen
hutten verven en versieren
Survivalbaan
opgave feestmiddag!
wil jij je idool na doen?
geef je snel op!
voor alle kinderen is er een broodje
afgehakte vinger (knakworst)
hutten verven en versieren
griezel lampion maken
oefenen voor de feestmiddag
spel
einde 2de dag

18.30 uur

opening bouwdorp vlag hijsen
hutten afbreken
Survivalbaan
oefenen feestmiddag
Eigen broodje eten
diverse spelletjes
Allemaal even naar huis en wij zien je
graag om 16.00 uur graag terug op de
feestmiddag!
Feestmiddag met te gekke
optredens!
prijs uitreiking van de mooiste hut
door de wijkagenten
Voor alle kinderen is er een broodje
frikandel of hamburger
Sluiting van de dag!

Vrijdag 26 augustus:
10.00 uur

opening bouwdorp voor de laatste
keer dit jaar gaat de vlag omhoog!

10.00 uur
11.30 uur

griezel spelletjes
voor iedereen is er een lekker patatje
met een frikandel en aansluitend krijgt
ieder kind nog een cadeautje mee
naar huis.
Met het neerhalen van de vlag komt
er een einde aan de jevak 2022!

12.00 uur

Wij hopen dat iedereen een leuke week heeft
gehad en hopelijk tot volgend jaar!
Het Jevak team
Mocht u volgend jaar ook een handje willen helpen?
Wij zijn nog op zoek naar vrijwilligers

Tijdens deze jevak week krijgen de kinderen
tussendoor fruit, snoep, chips en ijs.
Er is gratis limonade voor de kinderen.
Wel de beker meenemen die je bij
inschrijving hebt gekregen!
Ook is er de mogelijkheid om snoepjes en
snacks te kopen!
10.00 tot 15.30 uur
11.30 tot 15.00 uur

snoep- en ijsverkoop
snackbar open

Met mooi weer….
zetten wij 2 zwembaden neer.
Geef u kind zwemkleding en slippers mee
en smeer uw kind in met een
zonnebrandcrème.
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Het toestemmingsformulier moet ingevuld worden door de ouders/verzorgers aan welke activiteiten de kinderen mogen
deelnemen.
In verband met de AVG: De persoonlijke gegevens op het toestemmingsformulier zullen uitsluitend worden gebruikt voor
intern gebruik om u of uw huisarts in nood te kunnen bereiken.
Wij zullen zorgvuldig met de gegevens omgaan en na afloop van de Jevak zullen alle ingevulde papieren worden vernietigd.
In en rondom het buurthuis zullen foto’s gemaakt worden.
I.v.m. het milieu hebben wij ervoor gekozen om dit jaar wederom geen gebruik te maken van wegwerp plastic bekers. Elk
kind krijgt maandag ochtend een drinkbeker met zijn/haar naam erop. Hier moet zorgvuldig mee omgegaan worden. Met
deze beker kunnen ze de hele week gratis limonade drinken. Ouders zorg ervoor dat ze deze elke dag weer meenemen!
De kinderen mogen om 9.00 uur gebracht worden m.u.v. donderdag en vrijdag dan om 10.00 uur en om 16.00 uur weer
gehaald worden.
De kinderen moeten zich afmelden, als hij/zij het terrein verlaten en weer aanmelden bij terugkomst.
Het is noodzakelijk dat de kinderen vaste schoenen dragen in verband met eventuele spijkers op het speelveld.
Wij staan geen ongewenst gedrag of lichamelijk geweld toe, hij/zij krijgt 2 waarschuwingen, daarna worden de
ouders/verzorgers ingelicht om het kind op te halen.
Wij zijn niet aansprakelijk voor schade/verloren spullen van de kinderen.
Alle spel activiteiten zijn onder voorbehoud (weersomstandigheden). Bij slecht weer wordt het programma geannuleerd.
Na afloop van de dag moeten de kinderen hun spulletjes opruimen, ook de rommel rondom hun hut.
De hut mag niet uit lagen bestaan.
De hut mag niet met schroeven in elkaar worden geschroefd.
Het is alleen toegestaan om de hut met plakkaatverf te verven.
Alle medewerkers zijn op vrijwillige basis actief voor de JEVAK.
Ouders bij mooi weer smeer uw kind goed in met een factor en geef u kind een zonnecrème mee tegen bescherming
van de zon.
Bij voorbaat onze hartelijke dank hiervoor.

Voor vragen tijdens de Jevak zijn wij tussen 9.00 en 16.00 uur bereikbaar
in het Buurthuis tel: 0223-623693

