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Baakhoven wordt opgeschrikt door een bus op donderdagmorgen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De kinderen van groep 6,7,8 en Brugklas worden om 20:00 uur in het HK verwacht 

voor hun avondprogramma. 

Voor de kinderen van groep 7, 8 en brugklas die blijven logeren: spullen voor het sla-

pen kunnen vóór het avondprogramma om 19:45 afgegeven worden op het HK (home 

Groen). Graag de tassen/spullen voorzien van naam en kleur groep. 

 

Voor vrijdag: 

Graag aandacht voor de kleding: Groen lange broek en dichte schoenen, vanwege 

een bos-spel. 

Alle groepen sportkleding en dichte schoenen voor het gezamenlijke middagprogram-

ma. 

 

Vrijdagmiddag hebben we vanaf 14.00 een afsluitend programma. Ook de ouders/

verzorgers zijn deze middag vanaf 14.30 uur van harte welkom om een kijkje te ko-

men nemen. Net zoals afgelopen jaar staat er een drank/foodtruck waar drankjes, 

broodjes frikandel en/of hamburger gekocht kunnen worden. De opbrengsten hiervan 

worden gebruikt voor het jubileum jaar in 2020. De organisatie van het vrijdagmiddag 

programma verzoekt de ouders vriendelijk de kinderen niet eerder dan 17.00 mee 

naar huis te nemen.  

 

Voor Enora, die gisteren jarig was maar toen niet aanwezig en dus geen krantje 
ontving: alsnog van harte gefeliciteerd namens KVW. 
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Kennen jullie die mop van de bus 

die naar de Valkenier vertrok? 

Die vertrok vandaag echt! 

Hij was alleen een beetje ver-
dwaald op de  Baakhoverweg…  

 

 

Het jaarlijkse uitje met alle groepen samen, ging de-

ze keer naar Pretpark de Valkenier – inderdaad, in 

Valkenburg. Dus in alle vroegte, hop, de bus in. We 

waren zelfs nog vóór openingstijd daar met de eer-

ste groep. Later kwamen er nog busladingen vol 

met kinderen van andere vakantiegroepen. Gelukkig 

niet met dezelfde T-shirtkleuren.  

De uren daarna 

konden groen, 

rood, blauw en 

paars zich ver-

maken (in diver-

se functies) 

rondom de gro-

te vijver van de 

Valkenier. Voor 

elk wat wils. 

Reuzenrad, spookhuis, achtbaan, botsautootjes, 

safaririt of carrousel. Hobbelpaarden zelfs. Of: een 

reuzenglijbaan om met een rubberboot van omlaag 

te sjezen. 

Voor de ene attractie is wat meer lef nodig dan de 

andere.  
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Om een beetje bij te komen van het ronddraaien en 

tollen, en voor de kleineren, heeft de Valkenier een 

leuk Dino-wandelparkje, een trollen-voorleesgrot, 

een gewone speeltuin en natuurlijk wat zitgelegen-

heden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij de Airwolf Helicopter deed zich 

een probleem voor: bij kinderen 

kleiner dan 1.20m móet er een 

begeleider mee. Op zeker mo-

ment stonden er vier van “onze” 

kinderen met drie begeleiders. 

Toen mocht uw razende reporter 

Mayk ook nog mee de helikopter 

in! 

 

 

KVW Susteren 

KinderVakantieWerk Susteren - kvwsusteren.nl - jaargang 24 - nummer 5 - 8 augustus 2019 

 

 

Ter afsluiting nog dit: lachspiegels zijn en blijven altijd… lachen!!  

 

 

 

 


