
Programma spelweek 2022 
 
Maandag 15 augustus 2022 
 
Om 9:45 is de opening van de Sport- & Spelweek!  
 
Aansluitend beginnen we met het maken van alle groepjes. Wanneer uw kind in groep geel zit 
begrijpen wij dat u graag mee loopt, dit is geen probleem. Bij Groen, Blauw en Rood willen wij u 
vragen om achter het lint te blijven, de hoofdleiding zal hier begeleiden met het maken van deze 
groepjes. Gelijke aantallen maakt het de rest van de week zo veel makkelijker.  
Alvast bedankt voor uw begrip en medewerking! 
  
Het thema dit jaar voor alle kleuren is Disney.  
 
Ook zijn dit jaar de tijden en de startlocaties anders.  
 
Voor Geel zijn er afwijkende tijden, hiervoor zie je de tijden en locaties in het programma terug. Op 
maandag en vrijdag zullen de kinderen van Geel ook de gehele dag bij de spelweek zijn. Op maandag 
nemen de kinderen zelf eten en drinken mee en op vrijdag bakken wij frietjes voor alle kinderen.  
 
Voor de groepen Groen, Blauw en Rood begint het elke dag om 10:00 uur en eindigt het om 15:00 
uur. Dit betekent dat deze groepen op maandag, woensdag en donderdag zelf brood en drinken mee 
moeten nemen (aanmaak/water hebben wij). Op dinsdag worden er pannenkoeken gebakken en op 
vrijdag bakken wij frietjes voor alle kinderen.  
 
Kijk goed in het programma op welke locatie je welke dag moet zijn! Je komt dus naar de locatie toe, 
zorg ervoor dat je hier om 10:00 uur bent. Let dus goed op waar je elke dag naar toe moet! 
 
Ook voor Groen geldt dit jaar, net zoals bij Blauw en Rood, dat er een competitie zal zijn. Wie aan het 
einde van de week de meeste punten heeft behaald bij alle activiteiten is de winnaar! 
 
10:00 uur 
  Geel en Groen: Knutselen in de tent 
Aan het einde van de week hebben we een optreden voor  
iedereen die wilt komen kijken. Daarom gaan alle groepen  
knutselen voor de versiering van het podium. 
 
Blauw en Rood: Vossenjacht 
Verzamel zoveel mogelijk vossen in het dorp om de meeste  
punten te scoren. 
 
Rond de middag wordt er gezellig in de speeltuin geluncht. 
Let op! Alle kinderen eten in de speeltuin en moeten zelf  
een lunchpakketje meenemen! 
 
Daarna vervolgen we het programma als volgt. 
 
Geel en Groen: Vossenjacht 
Het is nu jullie beurt om de vossen te vinden die in het dorp  
rondlopen. Welk groepje vindt de meeste vossen? 
 
Blauw en Rood: Knutselen 



Aan het einde van de week hebben we een optreden voor  
iedereen die wilt komen kijken. Daarom gaan alle groepen  
knutselen voor de versiering van het podium. Ook gaan we  
weer we gaan ook weer een groepsvlag maken. 
 
15:00 uur  
Alle kinderen gaan weer naar huis vanuit de speeltuin. 
 
Dinsdag 16 augustus 2022 
 
Let op! De verschillende groepen zullen op verschillende locaties in het dorp verzamelen! 
 
10:00 - 12:00 uur 
Geel: Zeskamp in de speeltuin 
Er staan allemaal leuke spelletjes klaar voor jullie. 
 
Let op! Alleen Geel gaat naar huis om te eten. 
 
10:00 uur 
Groen: Zeskamp bij familie Schiltmans 

     Veld tegenover de fysio aan de Benedeneindseweg 
Wie gaat er deze dag de meeste punten verdienen? 
 
Blauw en Rood: Springkussendag bij de Hazenhoek  

      Einde van de Krugerstraat 
Hier kunnen jullie al je energie kwijt op alle springkussens! 
 
Let op! 
• Bij Groen, Blauw en Rood zijn er pannenkoeken tussen de  
middag! Lust je dit niet, zorg dan zelf voor je lunch.  
• Er zullen spellen met water gespeeld worden, zorg dat uw  
kind een handdoek en eventueel droge kleding mee heeft. 
• Voor de kinderen die op die fiets naar de locatie komen,  
zet je fiets op de plek die de leiding aangeeft en zet je fiets  
niet op slot! Dit voorkomt het kwijtraken van fietssleutels. 
 
13:30 uur 
Geel: Zeskamp in de speeltuin 
We gaan verder met de zeskamp in de speeltuin. 
15:00 uur  
Alle kinderen gaan weer naar huis vanaf de locatie waar ze de hele dag zijn geweest. 
 
Woensdag 17 augustus 2022 
 
Let op! De verschillende groepen zullen op verschillende locaties in het dorp verzamelen! 
 
10.00 - 12:00 uur 
Geel: Spelen in het Deilse bos 
We verzamelen in de speeltuin en gaan daarna spelletjes  
spelen in het bos. We zullen om 12:00 uur weer terug zijn in  
de speeltuin. 



 
Let op!  
Geel heeft vandaag alleen een ochtendprogramma en zijn in  
de middag vrij! 
 
10.00 uur 
Groen: Springkussendag bij de Hazenhoek  

      Einde van de Krugerstraat 
Hier kunnen jullie al je energie kwijt op alle springkussens! 
 
Blauw/Rood: Zeskamp bij familie van Gellicum  

      De Kersenboomgaard de   Oosterling  
Wie gaat er deze dag de meeste punten verdienen? 
 
Let op! 
• Groen, Blauw en Rood moeten zelf een lunchpakketje  
meenemen. 
• Er zullen spellen met water gespeeld worden, zorg dat uw  
kind een handdoek en eventueel droge kleding mee heeft. 
• Voor de kinderen die op die fiets naar de locatie komen,  
zet je fiets op de plek die de leiding aangeeft en zet je fiets  
niet op slot! Dit voorkomt het kwijtraken van fietssleutels. 
 
15:00 uur  
Alle kinderen gaan weer naar huis vanaf de locatie waar ze de hele dag zijn geweest. 
 
Woensdag 17 augustus 2022 (vervolg) 
 
18:30 uur  
Nacht van Deil! 
 
Alleen de kinderen die het afgelopen schooljaar in groep 5, 6, 7 of 8 zaten, worden in de speeltuin 
verwacht. 
 
Denk eraan dat, ook al is het overdag mooi weer, het ’s avonds koeler kan worden. Dus zorg dat je 
een lange broek, trui/t-shirt met lange mouwen, jas, wandelschoenen en natuurlijk slaapspullen bij je 
hebt. 
 
Dit jaar zal de Nacht van Deil zonder avondeten zijn.  
 
De tent wordt ingericht door middel van een spel. De kinderen gaan dan zelf hun eigen slaapplek 
maken. Natuurlijk krijgen ze hierbij hulp van de leiding. 
 
Attentie: 
Zet je naam op tassen, luchtbedden e.d.  
Kosten: € 2,- (kaarten ook in voorverkoop) 
 
Het is de bedoeling om er een gezellige avond/nacht van te maken, waarbij iedereen blijft. 
 
De kinderen kunnen donderdag om 8.30 uur opgehaald worden.  
 



Donderdag 18 augustus 2022  
 
8:30 uur  
Ophalen kinderen Blauw en Rood 
De kinderen die vannacht in de speeltuin hebben geslapen,  
mogen naar huis om verder te slapen zodat ze in de middag  
weer fit zijn. 
 
10:00 - 12:00 uur 
Geel: Spelletjes bij familie Schiltmans 

     Veld tegenover de fysio aan de Benedeneindseweg 
We gaan weer spelen en plezier maken! 
 
Let op! Alleen Geel gaat naar huis om te eten. 
 
10:00 uur 
Groen: Spelletjes bij familie van Gellicum  

      De Kersenboomgaard de Oosterling  
Welke groepje is nog steeds fanatiek en verdiend vandaag  
de meeste punten? 
 
Let op! 
• Groen moet zelf een lunchpakketje meenemen. 
• Er zullen spellen met water gespeeld worden, zorg dat uw  
kind een handdoek en 
eventueel droge kleding mee heeft. 
• Voor de kinderen die op die fiets naar de locatie komen,  
zet je fiets op de plek die de leiding aangeeft en zet je fiets  
niet op slot! Dit voorkomt het kwijtraken van fietssleutels. 
 
13:30 uur 
Geel: Spelletjes bij familie Schiltmans 

     Veld tegenover de fysio aan de Benedeneindseweg 
We gaan verder met het middagprogramma. 
 
13:30 uur 
Blauw en Rood: Spelletjes in de speeltuin 
Wie heeft er na de Nacht van Deil nog genoeg energie om  
veel punten te verdienen? 
15:00 uur  
Alle kinderen gaan weer naar huis vanaf de locatie waar ze de hele dag zijn geweest. 
 
Vrijdag 19 augustus 2022  
 
10:00 uur 
Geel, Groen, Blauw en Rood 
Voorbereiding ‘Disney Parade’ in de speeltuin. 
Alle groepen gaan zich voorbereiden om u ’s middags mee  
te kunnen nemen naar de Disney Parade. 
 
Let op! Alle kinderen eten in de speeltuin en wij zullen voor  



jullie frietjes bakken! Lust je dit niet, zorg dan zelf voor je  
lunch.  
 
13:30 uur 
Voorstelling van Geel, Groen, Blauw en Rood 
De groepen nemen u mee naar de Disney Parade in de  
speeltuin.  
Alle ouders, verzorgers, opa’s, oma’s en belangstellenden  
zijn van harte welkom! 
15:00 uur  
Afsluiting van de spelweek 


