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Maandag 13 augustus. Aanvang: 13.00 uur. Einde: 17.00 uur.
Het programma start voor alle kinderen om 13.00 uur.
Pim Pam Pet, wat een gekke junglepret!
Een ontdekkingstocht door het Bornse oerwoud samen met Harie Bombarie en Freek.
S.v.p. meenemen: kosteloos knutselmateriaal.

Dinsdag 14 augustus Aanvang: 09.00 uur. Einde 17.00 uur Fiets meenemen.
Je gaat niet naar huis tussen de middag, dus neem zelf boterhammen mee.
Tussen 8.30 uur-8.45 uur kunnen de kinderen worden gebracht voor de KVW-opvang.
Het KVW-programma start om 9.00 uur. 
Onze kennis wordt getest. Wist je dat? Neen Ik niet…..
Ook reizen wij met onze fiets van de Bornse jungle naar het Limbrichterswoud.

Woensdag 15 augustus. Vertrek 09.00 uur gemeenschapshuis Born
Per bus naar het Billy Bird Park Hemelrijk te Volkel
Zie website: www.billybird.nl voor verder informatie over het park.
Kindervakantiewerk zorgt voor het middageten en iets te drinken. 
Wij zullen rond 18.00 uur in Born zijn.

Donderdag 16 augustus. Aanvang 09.00 uur einde 17.00 uur. 
Tussen 8.30 uur-8.45 uur kunnen de kinderen worden gebracht voor de KVW-opvang.
Het KVW-programma start om 9.00 uur met een ontbijt, geen boterhammen meenemen.
Wat gaat er allemaal gebeuren in onze mooie rimboe. Nee, daar doen we nu niet aan mee.
Een protestactie: RED DE JUNGLE. Maar ook worden we getest op onze survival-skills.

Vrijdag 17 augustus: Om exact 14.00 uur staan jullie allemaal paraat.
Weet Harie Bombarie en Freek op deze laatste KVW-jungle dag raad? 
Het wordt een lange dag voor ons allemaal. Maar ook het einde van ons jungle verhaal.

Afsluiting KVW JUNGLE week. Aanvang 18.00 uur. Einde: 20.00 uur.
De kunst van de dieren. De dieren en hun kunsten. 
Een avond vol rennen, grappen en grollen. 
Iedereen is van harte welkom in ons tropisch regenwoud. (gemeenschapshuis Born)

Een hele week met veel jungleachtige verrassingen, maar ook met regels:

- Geen mobiele telefoon meenemen. Alle leiders hebben een gsm, dus zij kunnen bellen.
- Hang steeds aan je tas een naamkaartje. Per groep zijn er manden om spullen in te leggen.
- Steeds aan regenkleding denken, want we gaan ook vaak naar buiten.
- Ben je ziek ? S.v.p. afmelden via telefoon: 06 10 83 68 72 (John)
 
Heeft U nog vragen en/of opmerkingen ?
: mail het ons dan even door!  

Like onze Facebook pagina en volg ons voor alle last-minute informatie:

bestuur@kvwborn.nl

Met Harie Bombarie en KVW op Safari:
Missie Red de BushBush!
Een spannende reis door de geheimzinnige Bornse Jungle !

Kindervakantiewerk Born
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