Flyer Stichting Kindervakantiewerk Sint-Michielsgestel
Creatieve Week 2017 (14 t/m 18 augustus)
Dit jaar kunnen jullie weer van maandag tot en met
donderdag knutselen in de boerderij van Partis aan de
Seminarielaan 3. Op vrijdag is er, bij goed weer, een
vossenjacht.
De entree per dagdeel bedraagt € 1.50 per kind; voor de
vossenjacht is dit ook € 1.50 per kind.
Trek niet je beste kleren aan; je moet immers lekker
kunnen knutselen !
Het knutselen is voor alle kinderen van 4 jaar tot 14 jaar.
Het ochtendprogramma loopt van 10:00u tot 12:00u en
het middagprogramma van 13:30u tot 15:30u.
De vossenjacht op vrijdag is van 9:30u tot 12:30u.

Enkele weetjes:
voor ruim 160 kinderen is er plaats om te komen
knutselen, in verband met de beschikbare
ruimte, tafels, stoelen, organisatie, etc.
Wie het eerst komt…
er zijn activiteiten speciaal voor jongere
kinderen (4 t/m 6 of 7 jaar) en activiteiten voor
kinderen v/a 7 of 8 jaar.
ouders en kinderen vanaf 14 jaar die mee willen
komen helpen kunnen zich aanmelden via
creatieveweek@minigestel.nl
Vanaf dit jaar zal er een activiteit plaats vinden
in het thema van Mini-gestel. Dit jaar is dat
masker versieren i.v.m. het thema “1001 Nacht”.

Voor de vossenjacht zoeken we nog ouders die met een
groepje mee willen lopen. Opgeven kan mondeling tijdens de
week of via creatieveweek@minigestel.nl

2017

Programma (onder voorbehoud)
maandagmorgen
Figuurzagen (v/a 7 jaar)
Creëer je eigen puzzel
Doosje versieren
Glas graveren
Placemat
Vogelhuisje (tot 7 jaar)
Brandschilderen (v/a 8 jr)
Kleien

maandagmiddag
Klok versieren
Dromenvanger
Spaarpot
Hartendiefje
Krastekening
Cupcake houder
Solderen (v/a 8 jaar)
Kaars versieren

dinsdagmorgen
Creatief met hout
Vriendschapsarmband
Leisteen notitie
Masker (thema MG)
Strijkkralen
Pastaspiegel
Solderen (v/a 8 jaar)
Schilderij

dinsdagmiddag
Windgong
Pompom
Linoleum snijden
Theedoos
Snackbox
Kralenboom
Brandschilderen (v/a 8 jr)
Schminkles

woensdagmorgen
Klok versieren
Dromenvanger
Spaarpot
Sleutelhangerpopje
Krastekening
Cupcake houder
Brandschilderen (v/a 8 jr)
Kaars versieren

woensdagmiddag
Figuurzagen (v/a 7 jaar)
Creëer je eigen puzzel
Doosje versieren
Glas graveren
Placemat
Vogelhuisje (tot 7 jaar
Solderen (v/a 8 jaar)
Kleien

donderdagmorgen
Windgong
Pompom
Linoleum snijden
Theedoos
Snackbox
Kralenboom
Solderen (v/a 8 jaar)
Schminkles

donderdagmiddag
Creatief met hout
Vriendschapsarmbandje
Leisteen notitie
Masker (thema MG)
Strijkkralen
Pastaspiegel
Brandschilderen (v/a 8 jr)
Schilderij

vrijdag
<= vossenjacht
- let op: 9:30-12:30u
- neem een lunchpakketje mee; voor drinken wordt
gezorgd
- verzamelplaats: Partis
-
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Bezoektijden
Vaders en moeders, opa’s en oma’s zijn van
harte welkom om te komen kijken op
maandagmiddag
: 15:45-16:00u
dinsdag t/m donderdag
: 10:00-10:30u
en 15:45-16:00u.
vrijdagmorgen
: 9:00-9:30u

Mini-Gestel 2017 (21 t/m 25 augustus)
Beste jongens en meisjes,

Ook dit jaar is er weer een bouwdorp op het terrein “Kleine Ruwenberg” aan
de Nieuwstraat. Mini-Gestel zal dit jaar in het teken staan van 1001 Nacht;
We gaan op avontuur met Sinbad de Zeeman, Ali Baba & de 40 rovers en natuurlijk Aladdin. Ben jij die zwarte magiër,
buikdanseres of slangenbezweerder die wij nog zoeken om het verhaal compleet te maken ? Roep dan je vriendjes en
vriendinnetjes bijeen en maak alvast een plan voor jullie hut of paleis !
Voor water, eten, drinken, verf, hout en spijkers wordt gezorgd. Breng zelf wel een hamer mee en zet er je naam op. Denk
er ook aan om stevige bouwschoenen of laarzen (liefst geen gympen, slippers of rubberen laarzen) aan te trekken.
De eerste paal gaat maandag 21 augustus om 10:00u de grond in en we leveren op aan de slopershamer op
vrijdag 25 augustus om 12:30u.
Het territorium van 1001 Nacht is onderverdeeld in het Groot Terrein en het Klein Terrein. Het Klein Terrein is voor
kinderen van 4 t/m  7 jaar. Hier mogen ouders op maandagmorgen van 10:00u tot uiterlijk 10:45u een handje meehelpen.
Daarna nemen de medewerkers het stokje (of beter gezegd “de hamer”) over. Beste ouders: elektrisch hulpgereedschap is
hierbij uit den boze; we zijn een Timmerdorp !
Programma (onder voorbehoud)
Maandag: 10:00-16:00u Timmeren
10.00u Opening van het Mini-Gestel terrein
's-middags animatieteam en Rode draad spel
Kinderen kunnen zich opgeven voor de “Wie doet Wat
race”, de burgemeester verkiezing en de Boerenbruiloft
Dinsdag: 10:00-16:00u Timmeren
's-morgens Verkiezingscampagne door de kinderen die
burgemeester willen worden door het hangen van posters
e.d. Laatste kans om op te geven voor de Boerenbruiloft
11:00u “Wie doet Wat race”
13:00u Burgemeester verkiezing
's-middags animatieteam en Rode draad spel
Woensdag: 10:00-16:00u Timmeren/Schilderen
10:30u Mini-Gestelse Boerenbruiloft:
-

-

-

Stoere zeeman trouwt met lieve buikdanseres

Hutjes verven en waterdicht maken
12:00u voorronde “Mini-Gestel dance now !”
Keuring hutjes op geschiktheid om erin te slapen
's-middags animatieteam, Rode draad spel
en extra activiteiten
19:00u kinderen van de groep-jong (t/m groep 5) die
blijven slapen komen slaapspullen brengen en verzamelen
voor de grote poort voor de speurtocht
20:30u kinderen van de groep-oud (v/a groep 6) die
blijven slapen komen slaapspullen brengen en verzamelen
voor de grote poort voor de spooktocht.
23:00u Alle kinderen gaan slapen in hun hutje of in de
grote tent

Donderdag: 10:00-16:00u Markt
7:30u-8:00u: Kinderen verlaten het terrein en komen om
10:00u weer terug
10:00u-16:00u Markt in Mini-Gestel.
Kinderen krijgen mini-gestels geld bij de entree en
verkopen of kopen spulletjes bij de hutjes of grote tent.
vanaf 11:00u Friet
’s-Middags animatieteam en Rode draad spel
Vrijdag:
-

9:00-12:30u Markt en veiling
10:00u Rode draad spel
11:00u Rad van Fortuin met leuke spulletjes
11:00u “randspelen”.
12:00u Uitslag verkiezing mooiste hutjes, hutjes met de
beste constructie.
18:00-23:30u Dorpsfeest met kermisattracties, de
finale van “Mini-Gestel dance now !” diverse optredens.

Wetenswaardigheden:
- weekkaarten à € 20,- zijn vanaf nu te koop bij Albert Heijn
(AH), Oetelaar Schoenmode (Spijt), Hema (Nieuwstraat) en
Willy Schellekens ijzerwaren en gereedschappen (Gemonde)
- dagkaarten à € 5,- zijn te koop aan de kassa tijdens Mini-Gestel
- gelieve de bandjes thuis vooraf van naam en telefoonnummer te
voorzien
- kinderen die op woensdagavond willen blijven slapen kunnen zich
(alleen) digitaal registreren via www.minigestel.nl
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