Hallo allemaal,
Van zondag 19 augustus tot en met donderdag 23
augustus is er weer een leuke KiVada voor jullie
georganiseerd.
Kinderen vanaf 6 jaar (tot 14) zijn deze week
welkom. Het maakt niet uit hoe vaak je komt. en...
je hoeft niet bang te zijn dat je alleen een hut moet
bouwen, want er zijn genoeg andere kinderen om
mee te bouwen.
Zogenoemd is de entree dit jaar vastgesteld op €
2,50.
de contactpersonen voor dit jaar zijn:
Sanne Haverdil
06-53964804
Aniek van den Toren
06-19426983
Ook zijn wij te bereiken via ons e-mailadres:
info@kivadagendringen.nl
Uiteraard zijn we ook dit jaar weer te volgen via
de Facebook pagina!

Enkele spelregels:
Hoe laat we beginnen staat op de flyer per dag
aangegeven.
De aanvangstijd is niet iedere dag gelijk!
Mochten er kinderen zijn die medische zorg of
medicijnen nodig hebben, geef dit aan de EHBOvrijwilliger door.
De kinderen mogen niet vóór het einde
van het programma, zonder begeleiding van hun
ouders, naar huis. Bedenk dus goed wat u uw kind
’s ochtends meegeeft zodat uw kind niet naar huis
hoeft om iets op te halen.

Mochten er ouders zijn die kinderen helpen met
het bouwen van de hutten dan worden zij
geschminkt!

omdat we niet genoeg gereedschap hebben,
moet je dit van thuis meenemen. Zet je naam
erop; dan kun je het makkelijk terugvinden als
je het kwijt bent.
Op het terrein liggen spijkers. je moet
schoenen dragen. Bij het zwembad mogen
slippers ook.
Wij zorgen voor genoeg hout en spijkers.
neem geen hout van thuis mee. neem geen
waardevolle spullen mee.
er is weer een speciale ruimte om de fiets neer
te zetten, zet wel even je naam op de sleutel!
je kunt de sleutel aan de kassa afgeven. Wij
zullen deze bewaren.
trek oude kleren aan die vies mogen worden.
denk bij goed weer aan je zwemspullen en
zonnebrandcrème!
alcohol, drugs en roken is verboden in de
KiVada week, uitsluitsel van deelname is een
van de gevolgen bij het gebruik ervan!
Ook is dit jaar het gebruik van energy drinks
verboden tijdens de KiVaDa!
er is een toiletwagen op het terrein. ook is er
een EHBO-post bij de tent.
de brandweer heeft bepaald dat de hut
minimaal één vrije ingang en een vrije uitgang
moet hebben. als je blijft overnachten, moeten
er pallets op de grond liggen. Wat er verder nog
aan de hut moet gebeuren, zie de website (hoe
bouw ik een hut?).
plastic voor het waterdicht maken van de hut
moet zelf worden meegebracht en moet na de
overnachting mee naar huis worden genomen.
let op dat er geen gaten in het plastic zitten!
Bij slecht weer is er altijd een alternatief
programma, dit start vanaf het terrein tenzij
anders wordt aangegeven.

