Voorwoord
De Nootdorpse Vakantieweek (NVW) is een activiteitenweek in Nootdorp tijdens de tweede
week van de zomervakantie. Dit jaar wordt de NVW voor de 52e keer georganiseerd, en we gaan
er dit jaar van 29 juli t/m 2 augustus 2019 weer net zo’n groot feest van maken als andere jaren.
Ben jij er klaar voor om met ons te spoken en griezelen? Dit jaar is het thema namelijk Griezel
mee met de NVW! Maar maak je niet ongerust, we houden het voor een ieder leuk.
Het team van de Hoofdleiding heeft wederom zijn best gedaan om naast de oude vertrouwde
onderdelen ook een aantal speciale activiteiten aan te kunnen bieden. In dit informatieboekje
vind je meer informatie over de weekindeling en andere belangrijke zaken.
Wij hebben er in ieder geval weer ontzettend veel zin in en hopen dat jullie meedoen!
Groeten,
de Hoofdleiding van de NVW
Evelien, Lesley, Joyce, Milou, Maikel, Sven, Marco en Viktor

Programma groep 1-3
Iedere dag starten we om 09:30 uur op het hoofdveld van RKDEO en de dag eindigt om 16:00
uur. Kom aub op tijd, zodat we volgens planning met het programma kunnen beginnen.
Continue rooster & overblijf: neem je eigen lunch en drinken mee!
Wij maken gebruik van een continu rooster (09.30 – 16.00 uur). Dit betekent dat alle kinderen
een lunchpakketje en voldoende drinken vanuit huis mee moeten krijgen. De kinderen kunnen in
de pauze van 12.00 tot 13.00 uur rustig zitten en eten. Ieder dagdeel delen wij ook nog wat te
drinken en een snoepje uit. Je hoeft zelf dus geen snoepjes mee te nemen. Op vrijdag zorgen wij
voor een heerlijke lunch. Wanneer het continue rooster tot grote bezwaren leidt, is dit aan te
geven bij de inschrijving en passen we hier een mouw aan.
Hieronder staat het weekprogramma voor de groepen 1-3 op hoofdlijnen beschreven.
Dag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

Verzameltijd
09:30 uur
09:30 uur
09:30 uur
09.30 uur
09:30 uur

Activiteit
Kennismaking, spektakel, Griezelbingo, Het Grote Monster-verzamelspel
Koekjes bakken, Apenkooien en spookverhalen
Knutselen, Streepjesspel en Levend Ganzenbord
Speeltuin Westerpret
Minidisco, Griezeldiploma, film en leidingspel

Eindtijd
16.00 uur
16.00 uur
16.00 uur
16:00 uur
16.00 uur

Maandag
Tijdens het verzamelen krijg je te horen in welk groepje je zit en wie je leider/leidster is. We
beginngen met kennismakingsspelletjes om elkaar beter te leren kennen. Aan het einde van de
ochtend hebben we een geweldig spektakelvoorstelling om de week goed te laten beginnen! ’s
Middags gaan we speuren tijdens Het Grote Monster-verzamelspel en spelen we Griezelbingo.
Dinsdag
Vandaag gaan we koekjes bakken bij de Regenboog! Dit wisselen we af met een actief spel in de
sporthal: Apenkooien. Voor het koekjes bakken is een bakje wel handig, dan kan je thuis nog
even smullen van je lekkere creatie.
Woensdag
Geheel in het thema ga je vandaag mooie dingen knutselen. Daarnaast gaan we het streepjespel
spelen, ieder jaar weer een groot succes! Als laatste spelen we vandaag nog Levend Ganzenbord.
Donderdag
Met de bus gaan we naar speeltuin Westerpret in Zoetermeer. Dit is een grote speeltuin waar
van alles te doen is. We blijven er de hele dag, dus vergeet niet je lunchpakketje mee te nemen!
Ouders/verzorgers: Wij willen u vriendelijk doch dringend verzoeken niet op eigen
gelegenheid mee te gaan naar de speeltuin, aangezien wij en uw kind dit als storend
kunnen ervaren.
Vrijdag
Je zal al best moe zijn van de hele week, maar we hebben nog een hele leuke laatste dag. Je kan al
je ’s ochtends al je energie kwijt bij de minidisco, en he griezeldiploma. Halverwege de dag gaan
we met z’n alle pauzeren en zorgen wij voor de lunch, mede mogelijk gemaakt door Bakkerij ‘t
Stoepje! Daarna gaan we met z’n allen een thema-film kijken. Als spetterend einde sluiten we de
week traditiegetrouw af met het leidingspel, waar groep 8 het opneemt tegen de leiding!
Bij hevige regen ander programma
Bij hevige regenval kan het zijn dat wij moeten afwijken van ons huidige programma. Wij bieden
dan een passend alternatief aan. Groep 1-3 zal bij hevige regen verzamelen in de Jozefschool, dit
communiceren wij vantevoren via Facebook en onze website, en ter plekke met stoepborden.

Programma groep 4-8
Iedere dag verzamelen we om 09:30 uur op het voetbalveld van RKDEO tegenover de kantine
(veld 2) en de dag eindigt om 16:00 uur. Kom elk dagdeel op tijd, zodat we gelijk kunnen
beginnen of naar de geplande activiteit kunnen vertrekken.
Continue rooster & overblijf: neem je eigen lunch en drinken mee!
Wij maken gebruik van een continu rooster (09.30 – 16.00 uur). Dit betekent dat alle kinderen
een lunchpakketje en voldoende drinken vanuit huis mee moeten krijgen. De kinderen kunnen in
de pauze van 12.00 tot 13.00 uur rustig zitten en eten. Ieder dagdeel delen wij ook nog wat te
drinken en een snoepje uit. Je hoeft zelf dus geen snoepjes mee te nemen. Op vrijdag zorgen wij
voor een heerlijke lunch.
Hieronder staat het weekprogramma voor de groepen 4-8 op hoofdlijnen beschreven.
Dagdeel
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

Verzameltijd
09:30 uur
09:30 uur
09:30 uur
09.30 uur
09:30 uur

Activiteit
Kennismaking, spellen, sportcircuit
Meerkeuze
Dobbeplas
Drievliet
Jeugd- en Jongerenwerk, leidingspel

Eindtijd
16.00 uur
16.00 uur
16.00 uur
16:00 uur
16.00 uur

Maandag
Tijdens het verzamelen krijg je te horen in welk groepje je zit en wie je leider/leidster is. We
beginngen met kennismakingsspelletjes om elkaar beter te leren kennen. Na de kennismaking
gaan we verschillende spellen doen, waaronder het grote reisspel. In de middag is er een
sportcircuit uitgezet waarbij je verschillende sporten gaat beoefenen en je het op kan nemen
tegen je groepsgenoten.
Voordat je naar huis gaat krijg je een briefje van je leider/leidster mee, waarop staat welke
meerkeuze onderdelen je op dinsdag gaat doen.
Dinsdag
Dinsdag is de dag van de meerkeuze-onderdelen. In de ochtend en in de middag kan je een van
de onderstaande activiteiten doen. Op het inschrijfformulier kun je aangeven welke onderdelen
jij het leukste vindt om te doen. Je geeft op het inschrijfformulier drie keuzes op. Het onderdeel
dat je bij “Keuze 1” invult ga je zeker weten doen. De tweede keuze kan soms de derde keuze
worden als we niet goed uitkomen met de indelingen. Vul bij de eerste keus dus in wat je het
aller liefst wilt doen. Let op: we kunnen niet garanderen dat het opgegeven groepsvriendje ook
hetzelfde meerkeuze-onderdeel doet op hetzelfde dagdeel!
1. Voetbal: doe mee met de NVW voetbal wedstrijd, waar je de beste moves kan laten zien. In
teamverband zal je partijen tegen elkaar spellen, ook is er ruimte voor andere leuke
voetbalspellen.
2. Zwemmen: ook dit jaar gaan we weer een plons maken in zwembad het Hofbad! Uiteraard
moet je hiervoor wel een zwemdiploma hebben, verder kan je vrij zwemmen met je vriendjes en
vriendinnetjes.
3. Zumba: kan je niet stoppen met dansen bij het horen van muziek? Dan is dit dansonderdeel
echt wat voor jou! Onder begeleiding van een Zumba instructrice van Sportschool Sansi ga je
nieuwe dansmoves leren.

4. Ghostbusters avonturenspel: ga mee op avontuur met de Ghostbusters (net als in de film!).
Durf jij samen met de leiding op ontdekking te gaan en weet jij verschillende proeven met succes
af te leggen? Schrijf je dan in voor deze activiteit. Verzamelen en ophalen voor deze actviteit
vindt plaats bij veld 1/2 van RKDEO.
5. Survival: ben jij niet bang om vies te worden en ga je geen obstakel uit de weg? Doe dan mee
met de survivaltocht in natuurgebied de Dobbeplas. We zullen een vlot bouwen en je wordt op
de proef gesteld met een zwaar survivalparcours.



Let op: om de tocht vol energie te beginnen en om wat langer de tijd te hebben,
wordt er verzameld op de parkeerplaats bij de Dobbeplas. Hier zal de tocht ook
eindigen.
Tip: trek oude kleding aan en schoenen die goed vast zitten. Houd bij slecht weer de
website in de gaten voor het eventuele alternatieve programma. Bij lichte regen gaan we
gewoon door!

6. Lacrosse: Ken jij deze sport al? Lacrosse is een teamsport waarbij je met een stick met aan het
uiteinde een netje de bal in het doel van de tegenstander probeert te krijgen. Wil jij dit ook
weleens proberen? Geef je dan op voor Lacrosse!
7. Striptekenen: onder leiding van een ervaren striptekenaar ga jij de leukste, grappigste of
gekste strip tekenen! Je mag zelf iets verzinnen, maar de begeleiders hebben ook heel veel
voorbeelden bij zich die je als inspiratie kunt gebruiken. Of gewoon lekker overtekenen ;).
8. Kids Yoga: yoga is een inspanning voor het lichaam en een ontspanning voor de geest. Yoga
wint enorm aan populariteit, ook onder de jongere generatie. Tijdens deze clinic leer je een
aantal basis oefeningen yoga, geheel toegespeeld op kinderen.
9. Toneelspelen Freakshow: tijdens dit onderdeel kan je met je mede-acteertalenten een eigen
toneelstuk bedenken en opvoeren. Wie weet bemachtig je een eigen ster op de Vakantieweek
Walk of Fame.
Woensdag: Dobbeplasdag
Om 9:30 verzamelen we allemaal op het parkeerterrein achter de molen, gelegen aan de
Dobbeplas. In dit grote recreatiegebied zullen jullie je de hele dag vermaken. Gedurende de dag
ga je verschillende leuke spellen doen, waaronder levend Stratego. Ook ga je rond het
middaguur op vossenjacht. Vergeet niet voldoende eten en drinken mee te nemen! Er zal niet
gezwommen worden in de Dobbeplas. Om 16:00 verzamelen we weer op het parkeerterrein,
waar jullie opgehaald kunnen worden door je ouders.
 Tip: Let op de weersverwachtingen bij de kledingkeuze (regenkleding en/of pet).
Wij adviseren een lange broek aan te trekken of mee te nemen voor de
Vossenjacht (brandnetels). Houdt bij slecht weer de website in de gaten voor het
eventuele alternatieve programma.
Donderdag: Drievlietdag
We verzamelen eerst op de sportvelden van RKDEO. Vanaf daar zal je met je groepje per bus
vertrekken richting Drievliet. In Drievliet mag je je eigen gang gaan, samen met je
vriendjes/vriendinnetjes. We blijven hier de hele dag, dus vergeet niet een lunchpakketje mee te
nemen.







Indien uw kind over een abonnement van Drievliet beschikt, dan vragen wij u deze op
donderdag mee te geven en dit door te geven aan de leiding.
In Drievliet lopen de kinderen vrij rond in het park. Bij meerdere onderdelen, verspreid
door het park, is leiding van de Vakantieweek zichtbaar aanwezig. Ook zal leiding door
het park rondlopen.
Er is een centrale post ingericht, waar alle kinderen hun tas neerleggen, waar we met
zijn allen lunchen en waar altijd leiding aanwezig is.
Indien uw kind een dagje rust kan gebruiken of als u het geen prettig idee vindt dat uw
kind vrij in het park rond kan lopen, zonder dat er een leider/leidster meeloopt, mag u
uiteraard uw kind thuis laten. Geef dit echter wel door aan de leiding of de organisatie.
Tevens verzoeken wij u vriendelijk doch dringen niet op eigen gelegenheid mee te
gaan naar Drievliet, aangezien wij en uw kind dit als storend kunnen ervaren.

Vrijdag: Jeugd- en Jongerenwerk
Je zal al best moe zijn van de hele week, maar we hebben nog een hele leuke laatste dag. Vandaag
zal het Jeugd- en Jongerenwerk verschillende onderdelen en activiteiten organiseren. Er is voor
ieder wat wil, samen met jouw groepje zal je alle onderdelen doorlopen. Halverwege de dag gaan
we met z’n alle lunchen en zorgen wij voor de lunch, mede mogelijk gemaakt door bakkerij ‘t
Stoepje! Als spetterend einde sluiten we de week traditiegetrouw af met het leidingspel. Hier
nemen de kinderen van groep 8 het op tegen de leiding. Wie zal het dit jaar winnen?
Bij hevige regen ander programma
Bij hevige regenval kan het zijn dat wij moeten afwijken van ons huidige programma. Wij bieden
dan een passend alternatief aan. Groep 4-5 zal bij hevige regen verzamelen in de RKDEO
Sporthal en groep 6-8 in de Jan Janssen Sporthal. Dit zal duidelijk van te voren worden
aangegeven op twitter/website en er zullen stoepborden staan.

Extra informatie continu rooster
Wij zorgen ervoor dat uw kind tussen 12.00 en 13.00 rustig de tijd krijgt om te eten, te drinken
en een momentje rust kan pakken. Er moet wel een eigen lunchpakketje en voldoende drinken
meegenomen worden, op de vrijdag na dan zorgen wij voor een lunch (broodje knakworst &
hagelslag, eierkoeken en krentenbollen). Mag uw kind deze lunch niet vanwege bijvoorbeeld
allergie dan vragen we u om ook op vrijdag zelf voor een lunchpakketje te zorgen. Wanneer de
kinderen uitgegeten zijn kunnen ze vrij spelen of lekker blijven zitten om op adem te komen.

Inschrijven en iDEAL betalen
Inschrijven gaat via onze website www.nootdorpsevakantieweek.nl van 22 april tot en met 27
mei 2019. Ieder kind schrijft u los van elkaar in. Na een succesvolle afronding van de inschrijving
krijgt u een bevestigingsmail met de ingevulde gegevens.
Vanaf dit jaar kunt u alleen nog via iDEAL betalen. Direct na invullen van het inschrijfformulier
dient u het inschrijfgeld per iDEAL te betalen.

Inschrijfgeld
Voor de groepen 1 t/m 3 bedraagt het inschrijfgeld € 37,- en voor de groepen 4 t/m 8 bedraagt
dit € 43,- per kind.

Donatie? Ja graag, werkelijke kosten liggen hoger.
De werkelijke kosten liggen een stuk hoger, dit restbedrag weten wij aan te vullen door donaties,
subsidie en sponsoring. Als u het zich kunt permitteren (en de NVW een warm hart toedraagt)
vragen wij u het minimale inschrijfgeld aan te vullen met een zelf te kiezen donatie. Dit kan
tijdens het inschrijfproces via de website en wijst zich vanzelf. Op deze manier weten wij het
mogelijk te maken dat alle kinderen mee kunnen doen aan de leukste week van het jaar! Voor
ouders/verzorgers die zich het inschrijfgeld niet kunnen permitteren kan het kind voor een
symbolisch bedrag van € 1,- mee doen. Neem hiervoor contact met ons op via onderstaande
contactgegevens.

Contact
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben, neem dan gerust contact met ons op. Per e-mail kan
dit via: info@nootdorpsevakantieweek.nl.
Mocht u liever telefonisch contact hebben is dat ook mogelijk:
Vragen over inschrijvingen: 06-31378455
Algemene vragen: 06-50988893 (tussen 19:00 en 21:00 uu)

Algemene voorwaarden
Door in te schrijven gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van de Nootdorpse
Vakantieweek.
 Inschrijving is alleen mogelijk voor kinderen die in Nootdorp wonen en/of er op een
basisschool zitten in het schooljaar 2018/2019 en die voor 1 oktober 2019 5 jaar of ouder
zijn.
 Inschrijving is alleen mogelijk voor de gehele week, niet per dag.
 U kunt uw kind inschrijven via het inschrijfformulier op onze website,
www.nootdorpsevakantieweek.nl.
 De uiterste inschrijfdag is op 27 mei 2019.
 Het bewijs van inschrijving wordt in de laatste schoolweek via de e-mail verspreid, hierop
staat bij welke groep uw kind zich moet melden op maandagochtend.
 Op maandagochtend krijgt uw kind zijn programma voor de week mee en wordt bekend
gemaakt bij welke kinderen en leid(st)er uw kind ingedeeld is.
 Op het inschrijfformulier kunt u van 1 vriendje of vriendinnetje uit hetzelfde leerjaar
aangeven dat uw kind daarmee graag in een groep wil. Wanneer dit wederzijds wordt
aangegeven zullen wij hier zo veel mogelijk rekening mee houden bij het indelen van de
groepen. Helaas is het niet mogelijk om bij het indelen van de meerkeuze-onderdelen hier
rekening mee te houden.
 We kunnen op dit moment niet garanderen dat alle kinderen mee kunnen doen, helaas zijn
we genoodzaakt om de inschrijving te stoppen bij 500 aanmeldingen. Mocht het voorkomen
dat uw kind niet mee kan doen, zullen wij contact met u opnemen en het inschrijfgeld
retourneren.
 Let op, de NVW is een actieve week. Wanneer uw kind mogelijk fysieke beperkingen heeft
die voor problemen zouden kunnen zorgen, kunnen wij, mits we van tevoren ingelicht zijn,
een alternatief programma bedenken.
 Deelname geschiedt geheel op eigen risico. Het bestuur van de Nootdorpse vakantieweek
kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade als gevolg van deelname aan de
Nootdorpse vakantieweek. Dit geldt voor zowel letselschade als voor schade aan en/of
verlies van bezittingen. Laat waardevolle spullen dan ook thuis. Voor de duur van de week is
voor iedere deelnemer een groepsreisverzekering afgesloten.
 Bij afmelding na sluitingsdatum wordt geen inschrijfgeld geretourneerd (m.u.v. bijzondere
omstandigheden).

