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BEDANKT!

Voor jullie bijdrage, groot & klein!

Zo bouwen we samen:

De leukste week van het jaar!

Voor de leerlingen van Basisschool de Oversteek groep 3 t/m 8

Tegen geringe kosten

Maximaal plezier



ALGEMEEN

Thema “JVW gaat diep in de Zee”

+200 deelnemers (Piraten)

+200 vrijwilligers

+20 sponsors

JVW Reglement & bouwinstructie van toepassing

Actuele info op: www.jvwliempde.nl

https://www.jvwliempde.nl/reglement/
http://www.jvwliempde.nl/


DEELNEMERS (Piraten)

Totaal 23 groepen
12 groepen jongsten
(groep 3,4,5) schooljaar 2021/22

11 groepen oudsten
(groep 6,7,8) schooljaar 2021/22

• Melden aan rechter zijpoort bij Pius-X

• Wissel hier iedere dag, behalve op dinsdag, zoveel mogelijk
oranje muntjes voor bingo-lotjes. Kijk op onze site voor de
sponsor prijzenkast.



VRIJWILLIGERS - ALGEMEEN

• Ouder vrijwilligers melden bij de tafels bij de ingang. Voor jullie vragen staan Roos,
Marinka of Annemieke klaar.

• Kinderen verzamelen bij het paaltje van de groep achter het jeugdhuis.

• Begeleiding door ouder vrijwilligers van de groep begint achter het jeugdhuis

• Vrijwilligers bouwdorp melden bij hek bouwdorp

• Pas altijd met minimaal 2 ouder vrijwilligers op de kinderen van je groep. Maak
afspraken met de buren als je even weg moet.

Organisatie draagt een roze JVW polo en hier kun je te allen tijde terecht voor al je vragen!



VRIJWILLIGERS – ETEN & DRINKEN

• Drinken:
• Emmer met flesjes drinken bij paaltje van de groep

• Flesjes vullen kraantje op het veld

• Flesjes bewaren

• Emmer met flesjes einde dag naar keuken brengen

• Eten:
• Geef geen eten aan de Piraten ivm allergie. De keukenploeg houdt hier

rekening mee



VRIJWILLIGERS – Foto challenge
Challenge 

de groepsbegeleider stuurt iedere dag:

van ieder individu minimaal 1 foto, en

Van het gehele groepje minimaal 2 fotos, naar:

foto@jvwliempde.nl

Beoordeling door Captain Hook

Piraat foto: Spontaan, puur, lol

Groepsfoto: Portret, thema, creatief

De prijs: 10 gratis loten voor de Bingo  

Beste piraat foto per dag 

Iedere piraat in de groepsfoto per dag

mailto:foto@jvwliempde.nl


VRIJWILLIGERS – WAT DOE JE ALS…

Kind uit groepje kwijt
Melding bij de organisatie (iemand met roze JVW polo)

Gevonden voorwerpen
In de container bij de bouwopa’s

Pennen/stiften/scharen
In de container bij de bouwopa’s

EHBO 
Waarschuw EHBO op het terrein bij de tent

Meld het bij de organisatie (iemand met roze JVW polo)



PROGRAMMA DINSDAG

• Mee te nemen:
• Je eigen herkenbare hamer, einde dag in de emmer.

• Stevige schoenen met dikke zool, kleding die past bij het weer en de activiteit

• Rekening houden met:
• Vrijwilligers moeten rekening houden met het doorwisselen/schema.



PROGRAMMA WOENSDAG

• Mee te nemen:
• Stevige schoenen met dikke zool, kleding die past bij het weer en de

activiteit

• Rekening houden met:
• Vrijwilligers moeten rekening houden met het doorwisselen/schema.



PROGRAMMA WOENSDAG - AVONDSPEL

Avondspel alleen voor de Oudsten (groepen 6,7 & 8)

Start bij de Kiosk en eindigd ook daar

Activiteiten kunnen uitlopen



PROGRAMMA DONDERDAG

Rekening houden met:
• Zeskamp kleding

Mee te nemen:
• Stevige schoenen met dikke zool, kleding die past bij

het weer en de activiteit



ZESKAMP DONDERDAG

Zeskamp vind plaats op het DVG terrein

Zwemkleding thuis aandoen. Geen kleedhokken aanwezig. 

Handoek & extra droge kleding meenemen dat past bij de dag 

Deelnemers aan de zeskamp, en vrijwilligers ingedeeld voor de 
zeskamp, eerst verzamelen bij het jeugdhuis

Leiding van de spellen rechtstreeks naar het DVG terrein



PROGRAMMA VRIJDAG



SHOWDAG VRIJDAG

Afsluiting met ouders die het bouwdorp bewonderen

• Mee te nemen:
• Stevige schoenen met dikke zool, kleding die past bij het weer en de

activiteit

• Rekening houden met:
• Einde dag hamers mee naar huis

• 15 uur ouders weer verwacht met jongste kinderen



BOUW INSTRUCTIE 

Bouwinstructies gelden voor iedereen:

Maximaal 2 verdiepingen en 8 meter hoog. 

Bovenste verdieping van een stevig hek voorzien

Iedere bouwlaag controleren op stevigheid voordat aan volgende bouwlaag 
begonnen wordt

Let op doorstekende spijkers

Hout wordt uitgedeeld door vrijwilligers, kinderen niet achter de bouwhekken

Geen hout verzamelen: wat niet vast zit mag door een andere groep gebruikt 
worden

Super leuk als er iets in het thema wordt gebouwd!!



BOUW INSTRUCTIE VERVOLG

Goaltjes / hekken niet gebruiken om hut aan vast te maken.

Opruimen voor het einde, spijkers in de emmers.

Afval in vuilniszak die eerste dag uitgedeeld wordt.

Piraten timmeren / vrijwilligers letten vooral op de veiligheid en laten de Piraten 
timmeren. 



STEUN ONS
We dankbaar voor alle steun en zoeken nog..

Vrijwilligers
Voor maandag 30 Augustus en Donderdag 1 September

Zaterdagochtend opruim & bezem ploeg

Materiaal
Spullen voor in onze Bingo prijzenkast

Palets & plaatmateriaal

Geld, sponsors & oranje muntjes (voor de bingo)
Steunactie

https://www.jvwliempde.nl/inschrijven-vrijwilliger/
https://steunactie.nl/actie/steun-de-jeugdvakantieweek/-4115?popup=donate


CONTACT & VRAGEN

Actuele info op onze site
info@jvwliempde.nl

Voor zeer urgente zaken, en alleen tijdens de JeugdVakantieWeek,  

zijn wij bereikbaar via tel. nr: 06-38469903

Like en abbonneer ons via social media:

Facebook

Instagram

De organisatie draagt een roze JVW polo en hier kun je te allen tijde terecht voor al je vragen!

mailto:info@jvwliempde.nl
https://facebook.com/jvwliempde
https://www.instagram.com/jeugdvakantieweekliempde/

