GEEN BLOTE VOETEN OP HET VELD

Wij zien regelmatig kinderen over het terrein
rennen op blote voeten. Zeker op woensdag
wanneer er van het ene luchtkussen naar het
andere wordt gehold. Het is erg belangrijk dat
kinderen nooit zonder schoenen over het veld
lopen. Een paar slippers komt daarom zeker
van pas!

ZONNEBRAND EN INSMEREN

Smeer uw kinderen altijd in met zonnebrand
voordat ze naar het kinderdorp gaan en zorg
dat ze zonnebrand mee nemen, dan kunnen
de leiders zorgen dat ze de rest van de dag
worden ingesmeerd.

ETEN EN DRINKEN

Kinderen moeten iedere dag (behalve
donderdag) een lunchpakket meenemen.
Voor drinken zorgen wij, hiervoor moeten
kinderen een eigen mok of beker mee nemen,
voorzien van hun naam.

LAAT JE HUT HEEL!

Het is heel belangrijk dat de junglehutten pas
op zaterdag 27 augustus afgebroken worden.
Dit voorkomt troep en gevaarlijke situaties!

OPRUIMEN ZATERDAG 27/08

Vele handen maken licht werk! Op zaterdag
27/08 ruimen we het hele terrein weer op. Wij
kunnen hier wel wat hulp bij gebruiken! We
beginnen zaterdagochtend om 8:00 uur en
zorgen voor koffie en broodjes!

VERLATEN TERREIN

Tijdens het kinderdorp mogen kinderen het
veld niet verlaten, behalve voor het
programma. Wij verzoeken ouders die hun
kind gedurende de dag mee willen nemen
dit aan de leider door te geven, zodat wij
niemand ‘kwijt’ raken. Ook als uw kind een
dag(deel) niet komt, zouden wij het fijn
vinden als dit wordt doorgegeven.

EHBO

Patrick Visch en Sandra Pruijn zijn
gediplomeerd EHBO’ers. Indien wij
vermoeden dat een bezoek aan de huisarts
noodzakelijk is dan nemen wij vooraf
contact op met de ouders. Zorgt u er
daarom voor dat u bij de inschrijving een
telefoonnummer opgeeft.

Kinderdorp Doornenburg

Stikido Info
Het is weer zover: het 48ste
kinderdorp staat voor de deur! De
vakantie zit er bijna op, maar we
gaan nog één week helemaal los.
Met deze Stikido-info willen wij
ouders informeren over de
komende kinderdorpweek. Het
kinderdorp vindt dit jaar plaats van
22 t/m 26 augustus, met als
thema piraten en zeemeerminnen!

OUDERS OP HET VELD

Ouders kunnen bij het halen en brengen
gezellig even op het veld zijn, maar de rest
van de dag is toch echt alleen voor echte
kinderen :) Wel is het belangrijk dat ouders
die op het veld komen 1,5 meter afstand
houden tot elkaar en tot de leiders!

STIKIDOBESTUUR

Het kinderdorp wordt georganiseerd door
Stikido. Voor vragen, opmerkingen,
gevonden voorwerpen of ideeën; spreek een
van de bestuursleden aan op het veld of
mail. Het bestuur bestaat uit: Guusje
Roelofs, Carmen Leenders, Hidde Vermaas,
Sandra Pruijn, Patrick Visch, Jannis Maters
en Ties Gunsing.

www.stikido.nl

Mail: info@stikido.nl

Facebook.com/stikido
Instagram: @stikido

Tel. Hidde: 0637195146 (alleen
tijdens het kinderdorp!)

MAANDAG - MAANVISDAG

DINSDAGAVOND - VISWEDSTRIJD

DONDERDAG - DE SLAG OM AQUADO

van het kinderdorp en gaan we hutten

samenwerking met visclub Lotus Vulgaris een

camping de Waay en de oudere kinderen

Op maandag openen we om 9 uur de poort
bouwen in Aquado, het is de bedoeling dat

Op dinsdagavond organiseren we in

viswedstrijd bij de Linge bij het Kasteel, wie wint

gaan leuke activiteiten doen bij het kasteel!

wordt gezorgd maar je mag natuurlijk ook je

mee te nemen. Verder gaan we vandaag

ouders/verzorgers helpen met de hutten

de enige echte Stikido Visbokaal? Voor hengels

zelf een groepje maken waarmee ze een hut

eigen hengel meenemen. Het is niet de

bouwen van de kinderen. De kinderen moeten
vormen. Een paar dingen om in acht te

bedoeling dat de vissen van tevoren gevoerd

1. Spijkers i.p.v. schroeven;

WOENSDAG - ONDERWATERFEEST

nemen bij het hutten bouwen op maandag:
2. Niet spijkeren in bomen;

3. Geen spijkers in de zeilen; maak gebruik
van touw voor de bevestiging. Touw is
verkrijgbaar onder de groene tent.

Op maandag worden de leiders verdeeld

over de hutten, rond de lunchpauze zal dit

bekend worden gemaakt. Ook wordt er een
groepsfoto van alle kinderen in de hut
gemaakt. Deze foto’s worden op onze
Facebook pagina gezet!

MAANDAGAVOND - HEEL AQUADO BAKT
's Avonds mag iedereen de hutten van de

kinderen komen bewonderen, wij zorgen voor
koffie en thee. Tevens is er een bakwedsrijd,

elke hut mag 1 baksel meenemen. Een echte
jury zal de winnaar bepalen!

DINSDAG - PIRATEN VS ZEEMEERMENSEN

Vandaag krijgen de jonge kinderen piratenles
en de oudere kinderen gaan kanoën.

Daarnaast spelen we leuke spellen op het
veld.

Vandaag gaan de jongere kinderen naar

worden.

Op woensdag is er kans op nattigheid en is het
verstandig om zwemspullen mee te nemen.

Daarnaast komen ook een badhanddoek en

(bad)slippers goed van pas, zodat je je af kunt
drogen en niet met blote voeten over het veld
hoeft te lopen. Let op: het programma eindigt
vandaag om 15.00 uur!

PROGRAMMA KINDERDORP
Maandag 22 augustus
09:00 – 16:00 uur: Maanvisdag
Maandagavond 22 augustus
18.00 - 19.00 uur: Heel Aquado Bakt
Dinsdag 23 augustus
09:00 – 16:00 uur: Piraten vs zeemeermensen
Dinsdagavond 23 augustus
18.30 - 19.30 uur: Viswerdstrijd
Woensdag 24 augustus
09:00 – 15:00 uur: Onderwaterfeest
Donderdag 25 augustus
09:00 – 16:00 uur: De slag om Aquado
Vrijdag 26 augustus
09:00 – 14:30 uur: Aquado's got talent
18:00 – 01.00 uur: Aquado party
Zaterdag 27 augustus:
08:00 - ? uur: Opruimen!

Ook vandaag is het slim om zwemkleding
nog de mooiste hut uitkiezen!

VRIJDAG - AQUADO PARTY

Vandaag zal er een echte playbackshow
zijn, dus laat je talenten zien! Alles mag,

goochelen, dansen, zingen... Elk kind mag
zich één keer opgeven voor de

playbackshow! Vandaag zal het

programma om 14:30 uur afgelopen zijn
i.p.v. om 16:00 uur. Dit is vanwege de

voorbereidingen die de organisatie moet
treffen voor het avondprogramma.

We sluiten het kinderdorp af met een

rommelmarkt met een gezellig terras, een

loterij met mooie prijzen en optredens van

de prijswinnaars van de playbackshow van
vandaag. De muziek op deze avond wordt
verzorgd door de bands BUD en Vision!

Neem plaats op het terras voor een hapje

en een drankje, of waag een dansje op de
dansvloer! Wij zien graag dat de niet
verkochte spullen na afloop van de

rommelmarkt weer mee naar huis worden
genomen!

49E KINDERDORP
21 T/M 25 AUGUSTUS 2023

