
Gaan de wereld rond



Maandag 22 augustus  
worden de Vakantiespelen geopend met de BRANDWEERDAG. We verzamelen 
om 8.45 uur op het grasveld voor Excelsior (de Boskuul) in Lobith. De leiding 
van jouw groepje staat daar klaar met het bordje met de kleur van jouw groep-
je. Zoek snel je groepje op, dan kunnen we vlot beginnen met onze wereldreis 
op de springkussens en in de brandweerwagen. 

Om 13.00 uur kunt u uw kinderen weer ophalen. Blijf a.u.b. achter de drang-
hekken staan, de groepjes worden één voor één naar u toegebracht. Op deze 
manier kunnen wij het overzicht houden, zodat er geen kinderen achterblijven 
of alleen naar huis gaan. Alvast bedankt voor uw medewerking. 

dinsdag 23 augustus
kunnen jullie om 9.30 uur inchecken bij het buurthuis in Tuindorp (Tolkamer). 
Om veilig op reis te kunnen hebben wij natuurlijk wel piloten, stewardessen en 
reizigers nodig. Ook onze schminkers hebben wij weer in laten vliegen, zodat je 
weer prachtig geschminkt kunt worden. Daarnaast zullen wij voor een heerlijke 
lunch zorgen.

Om 13.00 uur worden de kinderen, wederom groepje voor groepje naar het 
hek gebracht. Wij verzoeken alle ouders vriendelijk, om ook vandaag buiten de 
hekken te blijven, i.v.m. het overzicht. 

woensdag 24 augustus
kunnen jullie om 9.30 uur inchecken bij basisschool Sprankel in Herwen. Helaas 
is het vandaag alweer de laatste dag van onze wereldreis… Al mag dit de pret niet 
bederven, want voordat wij gaan uitchecken hebben we nog leuke activiteiten 
voor jullie klaar staan. Wij verzorgen vandaag ook een wereldse lunch. 

Om 14.00 uur is het weer tijd om te landen. Wij hopen dat alle lieve Kiezeltjes 
een geweldige Vakantiespelen 2022 hebben gehad en volgend jaar weer vol 
enthousiasme meedoen! Ouders, opa’s, oma’s en andere familieleden zijn 
vanaf 13.30 uur welkom voor een feestelijke landing. 

Belangrijk:
-  Er wordt elke dag voor voldoende drinken en iets lekkers gezorgd. Op dinsdag 

en woensdag verzorgen wij ook een lunch.
-  Mocht uw kind een allergie hebben of medicatie gebruiken, vermeld dit dan 

duidelijk op het inschrijfformulier, dan kunnen wij er rekening mee houden. 
Voor eventuele vragen over de allergie of medicatie nemen wij contact met u op.

-  Ook alle andere wensen kunt u kenbaar maken op het inschrijfformulier. Dan 
proberen wij er, indien mogelijk, rekening mee te houden.

-  Zorg ervoor dat u te allen tijde bereikbaar bent op het opgegeven telefoonnummer.

Heel graag tot ziens op maandag 22 augustus 2022!
Groetjes, Greetings, Salutations, Grüβe, Saludos, 

Hoofdleiding Kiezeltjes
Angelique Kraaijenhof, Gaby Keijzerwaard, Leonie Geurts en Wesley Derksen

Even alles op een rijtje:
Maandag 22 augustus 2022: Grasveld Excelsior (Lobith)
- Tijd: 8.45 uur tot 13.00 uur
- Meenemen: Droge kleding, handdoek, zwemkleding
Dinsdag 23 augustus 2022: Buurthuis Tuindorp (Tolkamer)
- Tijd: 9.30 uur tot 13.00 uur
- Meenemen: Droge kleding (eventueel verkleedkleding in het thema)
- Voor iets lekkers tussendoor en de lunch wordt gezorgd.
Woensdag 24 augustus 2022: basisschool Sprankel (Herwen)
- Tijd: 9.30 uur tot 14.00 uur (afsluiting vanaf 13.30 uur)
- Meenemen: Droge kleding
- Voor iets lekkers tussendoor en de lunch wordt gezorgd.

Houdt Facebook in de gaten voor aanvullende informatie!
Gedurende de Vakantiespelen is de hoofdleiding van de Kiezeltjes te bereiken via
06-87727903 of via kiezeltjes@vakantiespelengelderseiland.nl.

Lieve Kiezeltjes,

Riemen vast en zet je schrap, want tijdens de Vakantiespelen 2022: 22 t/m 24 augustus 2022 gaan wij na 2 jaar stil te hebben 
gezeten de wereld rond. We hebben een geweldig programma vol met activiteiten van over de hele wereld voor jullie 
samengesteld. Wij hebben er als hoofdleiding weer veel zin in. Hopelijk doen jullie allemaal weer met ons mee!


