
Jeugd Activiteiten Middelrode  

              Kindervakantieweek  

Nog een paar maanden en dan is het alweer zomervakantie. Maar wat 
gaat zo’n vakantie toch altijd vlug. Voor we het weten zitten de kinderen weer in de schoolbanken. Dan 
moeten ze stil zitten en luisteren naar de meester of juf. Maar voor het zover is, kunnen ze zich nog 
een weekje lekker uitleven. Dat mag en kan tijdens de kindervakantieweek.  Voor wie nog niet zo goed 
weet wat de kindervakantieweek inhoudt, hebben we in dit boekje het e.e.a. uitgelegd.  

  

De kindervakantieweek heeft ieder jaar een ander thema. Dit thema wordt elk jaar via de website 
(www.stichting-jam.nl) bekend gemaakt, zodat de kinderen zich thuis al een beetje kunnen inleven. 
Tijdens deze kindervakantieweek wordt er voornamelijk veel getimmerd aan een heel mooi groot 
houten dorp. De houten hutjes kunnen door de kinderen naar eigen inzicht worden gebouwd en 
versierd. Er zijn ouders aanwezig om eventueel te helpen, dus iedereen kan meedoen. Verder vinden 
er gedurende de dag verschillende activiteiten plaats waar de kinderen aan deel kunnen nemen. Dit 
zijn creatieve en sportieve activiteiten. Het is de bedoeling dat de 
kinderen zelf een hamer van thuis meenemen, voor de spijkers 
wordt gezorgd.    

  

  

Voor wie  

  

De kindervakantieweek wordt georganiseerd voor alle kinderen uit Middelrode (incl. speciaal 
onderwijs), vanaf groep 1 tot en met groep 8.  

  

Wanneer   

  

De kindervakantieweek wordt elk jaar van maandag tot en met vrijdag gehouden in de laatste 
schoolvakantieweek van de zomervakantie.  

Het programma loopt op maandag tot en met donderdag van 10.30 uur tot 15.30 uur.  

Op donderdagavond is er van 19.00 uur tot 21.00 uur een kijkavond. Ouders, opa’s, oma’s etc. kunnen 
dan de hutten bezichtigen en gezellig een kopje koffie drinken.  

Op vrijdag is er een uitstapje en moeten de kinderen en begeleiders om 12.30 aanwezig zijn. Dit duurt 
tot 17.00/18.00 uur (afhankelijk van het uitstapje) met aansluitend een kampvuur tot 20.00 uur, 
waarbij de ouders en andere belangstellenden van harte welkom zijn.  

  
Waar  

  

Ons bouwdorp vindt plaats op het speelveld bij de Herman Jozef School en voor de andere activiteiten 
maken we ook gebruik van het schoolplein. Bij hele slechte weersomstandigheden wijken we indien 
mogelijk uit naar een andere locatie, maar hier gaan we natuurlijk niet van uit!  
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Eten en drinken  

  

Wij zorgen voor voldoende eten, drinken, fruit, snoep en versnaperingen. Het is dus niet de bedoeling 
dat er door de kinderen of helpende ouders snoepgoed, drinken e.d. wordt meegebracht.  

Als uw kind een dieet volgt of ergens allergisch voor is, dan houden we hier natuurlijk rekening mee. 
Tijdens de kindervakantieweek wordt er op vaste tijden met alle kinderen tegelijk gegeten. Dit gebeurt 
op de speelplaats van de school. Tijdens het eten en drinken gaat de poort van de speelplaats naar het 
veld op slot. Door geen zoetigheid op het veld te nuttigen, houden we de wespen zo veel mogelijk van 
het veld af.   

   

Kleding  

  

Omdat er gebouwd, gekleurd, geverfd en heel veel gespeeld wordt, is het 
logisch dat de kinderen beter niet hun beste kleren aan kunnen doen. Zorg wel 
voor stevige schoenen of laarzen. Dit is wel zo fijn tijdens het klimmen en 
timmeren.   

   

Programma  

  

Het programma is niet elke dag voor iedereen hetzelfde. Er kan tijdens bepaalde activiteiten verschil 
zitten in het programma van de onder-, midden- en bovenbouw.  

Op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag blijven we op het veld en schoolplein. Op vrijdag gaan 
we altijd met alle kinderen ergens naar toe.   

Op de eerste dag van de kindervakantieweek (maandag) kunnen de kinderen zelf met een door hen 
gevormd groepje een “kavel” uitzoeken. Wij hebben vooraf de kavels al gemaakt door middel van 
rood-witte linten over de grond te spannen. Voor de jongste kinderen is al een begin gemaakt met een 
aantal hutten. De kinderen mogen zelf weten met wie zij de hut gaan bouwen.  Het programma is te 
lezen op de website.  

   

Vrijwilligers   

  

Er doen ieder jaar heel veel kinderen mee aan de kindervakantieweek en daar zijn we erg blij mee. 
Maar om alles in goede banen te leiden is een helpende hand van harte welkom. Wij (en de kinderen!) 
stellen het daarom zeer op prijs als ouders één of meerdere dagen komen helpen. U kunt zich als 

vrijwilliger opgeven bij de voorinschrijving. Er zijn verschillende taken die door vrijwilligers kunnen 
worden ingevuld zoals: schoolplein toezicht, begeleiding bij het timmeren (denk aan eigen hamer!), 
brood smeren, schminken, knutseltent, rijden naar een uitstapje etc.  

  

  

  
  

 

 

 

 

 

 

 



Reglement  

  

• In verband met de voorbereidingen is het gewenst om uw kinderen op    de 
door ons bekend gemaakte data in te schrijven. Maakt u geen gebruik    van 
deze voorinschrijving, dan zijn de kosten aanzienlijk hoger.   

  

• Wanneer u ’s morgens uw kind(eren) wegbrengt, is het de bedoeling dat u zo 
snel mogelijk het veld verlaat,  zodat wij de poort kunnen sluiten en kunnen 
beginnen.  

  

• Het is niet de bedoeling dat er ouders en/of andere personen overdag op het 
veld toegelaten worden. Dit mag wel na half 4 of tijdens de kijkavond en het kampvuur. De poort is van half 
11 tot half 4 op slot in verband met het overzicht.  

  

• Tijdens de kijkavond en het kampvuur ligt de verantwoordelijkheid voor de kinderen bij de ouders zelf.   

  

• Zorg dat u tijdens de kindervakantieweek altijd (telefonisch) bereikbaar bent in geval van ziekte, heimwee 
of ‘’wangedrag’’.  

  

• Wij gaan er vanuit dat eenieder elkaar met respect behandelt. Pesten en discriminatie wordt niet 
getolereerd! Bij het niet naleven van de gestelde regels of wanneer storend of gevaarlijk gedrag ontstaat, 
zijn wij genoodzaakt de ouders hierover in te lichten. Wij behouden ons het recht voor om bij ernstig 
wangedrag een kind de verdere deelname aan de kindervakantieweek te ontzeggen.  

  

• Het is heel fijn dat de vrijwilligers de kindervakantieweek ook heel gezellig vinden, maar laten we er wel  
rekening mee houden dat de begeleiding van de kinderen op de eerste plaats komt.   

  

• Tijdens het eten en drinken gaat de poort van de speelplaats naar het veld dicht.  

  

• Het is niet toegestaan dat kinderen en/of vrijwilligers eten, drinken en/of snoepgoed van huis mee nemen. 
Dit wordt door ons in beslag genomen.  

  

• Het is niet de bedoeling dat de kinderen en/of vrijwilligers geld mee nemen tijdens het eventuele uitstapje.  

  

• De kinderen moeten zich iedere dag bij de ingang van de poort even melden (ook als er tijdens de 
voorinschrijving betaald is voor de hele week), zodat wij weten wie er allemaal zijn.  

  

• Er zijn elke dag twee EHBO-ers aanwezig.  

  

• Deelname aan de kindervakantieweek is geheel voor eigen risico. Hoewel wij onze uiterste best doen zorg 
te dragen voor een ieders persoon en ons ook zo goed mogelijk tegen aansprakelijkheid hebben verzekerd, 
kan geen van de medewerkers van de kindervakantieweek aansprakelijk worden gesteld voor ongelukken, 
ongelukjes en daaruit voortvloeiende (letsel, materiële en immateriële) schade, beschadigingen, diefstal 
en/of verlies van goederen.  

  

• Eventuele extra mededelingen tijdens de kindervakantieweek kunt u lezen op het bord bij de keet en op de 
website  

  
   



Foto’s  / Film 

  

Tijdens de kindervakantieweek worden er foto’s gemaakt door Mooi 
Balkum. Deze foto’s zijn te zien op hun site www.mooibalkum.nl. Ook 
worden er foto’s op onze eigen website en youtube kanaal gezet. 
Indien u hier bezwaar tegen hebt, kunt u dit kenbaar maken bij één 
van de bestuursleden.  

   

Inschrijving en kosten  

  

In verband met de voorbereidingen is het gewenst om uw kind(eren) tijdens de voorinschrijving op te 
geven. De data en locatie van de voorinschrijving staan vermeld op het inschrijfformulier, dat de 
kinderen op school mee krijgen.  

Ook kunt u uw kind tijdens de kindervakantieweek op de dag zelf opgeven, maar het bedrag dat u 
tijdens de voorinschrijving voor een hele week betaalt, is aanzienlijk lager dan het bedrag dat u per dag 
betaalt. Bij de voorinschrijving zijn de kosten voor de hele week € 20,00 per kind, welke bij de 
voorinschrijving moeten worden voldaan. Als u tijdens de kindervakantieweek per dag wilt betalen, 
kost dat € 6,00 per dag, welke aan het begin van de dag moet worden voldaan.   

   

Wie zijn wij  

  

Het bestuur bestaat uit de volgende bestuursleden:  

Miriam van Doorn   

Nancy van Helvoort   

Inge van den Heuvel  

Jarno Kapteijns 

Wendy Philips 

Laurent van Schijndel 

Mariëlle van Schijndel 

Heidy Schouten 

Bass van de Veerdonk 

Maaike Voets 

 

De bestuursleden zijn herkenbaar aan de gele shirts met logo en naambadges.   

  

We hopen u hiermee voldoende voorinformatie te hebben gegeven.  

Bij eventuele vragen, kunt u altijd bellen of mailen naar:   

Inge van den Heuvel:  T 06 - 53 11 33 81, E penningmeester@stichting-jam.nl   

Mariëlle van Schijndel:  T 06 - 40 51 26 79, E secretariaat@stichting-jam.nl   

Als u uw kind door middel van de voorinschrijving aanmeldt, ontvangt u vooraf nog 
een uitnodiging en verdere informatie met betrekking tot de kindervakantieweek.  

  

Hopelijk zien wij u op één van onze voorinschrijfdagen!      
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