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   Flyer Stichting Kindervakantiewerk Sint-Michielsgestel 2020 

 
 
Het programma (onder voorbehoud) ziet er als volgt uit. Meer informatie over activiteit zie andere kant flyer 
 

 Activiteit Ma 17-08 Di 18-08 Wo 19-08 Do 20-08 Vr 21-08 
Ochtend Creatieve Week 4 - 14 jaar 4 - 14 jaar 4 - 14 jaar 4 - 14 jaar 4 - 14 jaar 

Middag 

Dance & Theater Groep 3-4 Groep 5-6  Groep 7-8 Groep 1-2 
Brandweerspelen Groep 1-2 Groep 3-4  Groep 5-6 Groep 7-8 
Zeskamp Groep 5-6 Groep 7-8  Groep 1-2 Groep 3-4 
Adventure games Groep 7-8 Groep 1-2  Groep 3-4 Groep 5-6 

Avond 
Speurtocht   Groep 1-5   
Spooktocht   Groep 6-8   
Nacht van groep 8     Groep 8 

Overkoepelend Mini-Gestel@home challenge   Keuring Uitgeslapen  
 
Uitdaging voor de huttenbouwers: de Mini-Gestel@home challenge 
Wij vinden het heel jammer dat jullie dit jaar geen hut kunnen bouwen. Maar geen nood: wij 
hebben de Mini-Gestel@home challenge bedacht. Het is de bedoeling dat je alleen of met 
vriendjes/familie gezamenlijk in je eigen tuin een hutje, tentenkamp of miniatuurhut bouwt. 
Dit bouwsel kan van hout zijn maar het mag ook met andere materialen zoals dekens of tent 
gemaakt worden. Er moet wel een brievenbus bij zijn! Net als bij Mini-Gestel mogen jullie, 
mits akkoord van je ouders en goedkeuring, er de woensdagnacht in blijven slapen.  
Medewerkers van Mini-Gestel komen op woensdagmiddag aan huis om het bouwsel te 
keuren of het geschikt is om er de woensdagnacht in te slapen en beoordelen tevens het 
bouwsel in de categorieën: meest originele idee, beste constructie, mooiste logeerpartij. Per doelgroep (Groep 1&2, Groep 
3&4, Groep 5&6 en Groep 7&8) is er een prijs. Je kunt je aanmelden via home-challenge@minigestel.nl. 

Programma onder voorbehoud – kijk voor de laatste update op www.minigestel.nl 
Vanwege het Covid-19 virus, hebben wij op 1 juni het besluit moeten nemen dat de Creatieve Week en Mini-Gestel niet 
door kunnen gaan zoals we dat gewend zijn. Tegelijkertijd zijn we gestart met het opzetten van een alternatief 
programma, dat alleen in de laatste week van de grote vakantie (17-21 augustus) een combinatie van Creatieve Week en 
alternatieve activiteiten zal omvatten, op diverse locaties in het dorp. 
De mogelijkheden en beperkingen kunnen nog altijd veranderen vanwege aanpassingen vanuit de overheid, gemeente of 
veiligheidsregio, dus bezoek onze website voor de laatste stand van zaken. 

Voor alle activiteiten dienen de kinderen zich vooraf aan te melden via de website. Voor de middagactiviteiten dient u 
aan te geven in welke groep uw kind dit schooljaar zat, vanwege de indeling. Activiteit “brandweerspelen” is bijvoorbeeld 
op maandag voor groep 1 en 2, dinsdag voor groep 3 en 4 etc. In basis is het programma gelijk, maar de details worden 
aangepast aan de hand van de doelgroep.  

Vanwege de voorschriften vanuit de veiligheidsregio zal het halen en brengen van uw kinderen (indien ze niet zelf komen) 
overeenkomen zoals u dat gewend bent op de basisschool: als ouder mag je niet mee naar binnen, je houdt 1.5 m afstand 
van elkaar en van onze medewerkers en er zal op elke locatie een eenrichtingsverkeersroute worden aangegeven met 
“zoem en zoef” zones. We adviseren daarom dringend om met de fiets te komen. 

Bij de Creatieve Week in de morgen, kunnen maximaal 150 kinderen deelnemen; bij de middagactiviteiten maximaal 100 
per activiteit; woensdagavond is niet gelimiteerd; vrijdagavond is alleen toegankelijk voor groep 8-ers en hun leraren. 
Voor alle activiteiten geldt: wie het eerst komt…. en vol is vol. Dus meld je snel aan via onze website ! 

http://www.minigestel.nl/
http://www.facebook.com/SKMiniGestel
http://www.minigestel.nl/


 

Redactie flyer: John van de Westelaken & Hans Lammers 

Website: www.minigestel.nl      Facebook: www.facebook.com/SKMiniGestel     e-mail: minigestel@minigestel.nl 
 

Ochtendactiviteiten ma 17 t/m vr 21 aug:  
 

Creatieve Week 
Dit jaar kunnen jullie van maandag tot en met vrijdag elke 
morgen knutselen in de Meander (Meanderplein 1).  

De entree per dagdeel bedraagt € 2 per kind; vooraf 
opgeven is vereist (www.minigestel.nl) 
Trek niet je beste kleren aan; je moet immers lekker 
kunnen knutselen ! 
Het knutselen is voor alle kinderen van 4 jaar tot 14 jaar.  

De knutselactiviteit duurt 2 uur; de aanvangstijden zijn 
versprongen; er zijn groepen die knutselen van 9:30u - 
11:30u, andere groepen knutselen van 9:45u – 11:45u en van 
10:00u – 12:00u. Bij het aanmelden ziet u de tijdsindeling 
voor de betreffende activiteit. 

Enkele weetjes:  
• voor 150 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. Houd daar rekening mee bij het reserveren; deze 
indeling is er niet voor niets. 

 

 
 

De mogelijkheden en beperkingen voor activiteiten kunnen 
nog altijd veranderen vanwege aanpassingen vanuit de 
overheid, gemeente of veiligheidsregio, dus bezoek onze 
website voor de laatste stand van zaken. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Middagactiviteiten ma 17, di 18, do 20 en vr 21 aug: 
 

Dans en Theater (Mini-Gestel terrein): 14:30-17:00u 
• Groep 1/2 en 3/4: Oudhollandse muziek spelletjes, 

theater door animatie team, dans. 
• Groep 5/6 en 7/8: Spijkerslaan, spijkerpoepen, theater 

door de kids, danswedstrijd, dj contest, dans 
 

Brandweerspelen (nog nader te bepalen): 14:00-16:30u 
Er worden diverse spellen ism de brandweer georganiseerd 
zoals brandweer survivalbaan, schuimbak, waterestafette, 
eerste straal water, richten met de straalpijp etc. 
 

Zeskamp (Mini-Gestel terrein): 14:00-16:30u 
In competitievorm strijden teams om de eer tegen elkaar in 
het Letter spel, Estafette, Waterrace met handdoeken, 
Kruiwagen race (grote kinderen) en Brancard race (kleine 
kinderen), Voetbaltoernooi, Schuine helling en Stormbaan, 
Touwtrekken (grote kinderen), Stopdans (kleine kinderen), 
Buikschuif baan, Koekhappen, Oudhollandse spellen. 
 

Adventure games (Natuurspeeltuin bij de Meander) 
14:00-16:30u 
Tal van activiteiten met een scouting jasje. Een Stormbaan, 
hang parcours boven het water, tafelvuur waar jullie eten 
op kunnen klaar maken, kabelbaan, kussen gevecht op een 
balans balk, een tent waar je kunt lasergamen en diverse 
scouting spellen. 
 
Avondactiviteit Woensdagavond 19 aug: Speur- en 
spooktocht (vertreklocaties nog nader te bepalen) 
Zoals gebruikelijk op woensdagavond een speurtocht voor 
de kinderen van groep 1 t/m 5 en de spooktocht voor groep 
6, 7 en 8. Je geeft je op door een groepje te vormen van 6 
en regelt 1 van je ouders om het groepje te begeleiden. Je 
krijgt een route plan mee en loopt met je groepje de tocht. 
• Speurtocht: van 19:00u – 21:30u 
• Spooktocht: van 21:30u – 0:00u 
 
Avondactiviteit Vrijdagavond 21 aug: “de nacht van 8”: 
18:00-23:30u 
De leerlingen van groep 8 hebben dit jaar een gekke 
afsluiting van hun basisonderwijs periode. Om deze periode 
leuk af te sluiten willen we met 4 scholen samen een gala 
organiseren, voor alle groep 8 leerlingen van Gestel en 
Gemonde en jullie leerkrachten. 
We verwachten dat jullie op een ludieke wijze per voertuig 
of bijv. skippybal in een heuse parade door Sint-
Michielsgestel komen aanrijden vanaf jullie school naar het 
Mini- Gestel terrein. Hier word je verwelkomd, gaat over de 
loper naar binnen terwijl foto’s worden gemaakt en volgt 
een feestavond met o.a. DJ en ludieke acts. 

Programma (onder voorbehoud) 
Maandagmorgen Dinsdagmorgen  
Brandschilderen (v/a 8 jr) Creëer je eigen puzzel 
Creatief met hout Cupcake houder 
Dienblad versieren Handdoek/washandje 
Kaars versieren Klok versieren 
Krastekening Leisteen notitie 
Masker Pastaspiegel 
Sokhandpop (tot 7 jr) Schilderij 
Spiegel versieren  Vogelhuisje (tot 7 jr) 
  

Woensdagmorgen Donderdagmorgen  
Brandschilderen (v/a 8jr) Creëer je eigen puzzel 
Dienblad versieren Cupcake houder 
Kaars versieren Handdoek/washandje 
Krastekening Klok versieren 
Masker Leisteen notitie 
Sokhandpop Pastaspiegel 
Spiegel versieren Schilderij 
Strijkkralen Vogelhuisje (tot 7 jr) 
  

Vrijdagmorgen  
Brandschilderen (v/a 8jr)  
Boekenlegger (v/a 8 jr)  
Creatief met hout  
Doosje versieren  
Fotolijstje  
Notitieboekje  
Spaarpot plastic  
Strijkkralen  
 

Toegangskaarten te koop vanaf 4 juli 12:00u  
Vanwege Covid-19 virus dient iedere deelnemer zich 
vooraf te registreren. Daarom kun je je voor de 
activiteiten dit jaar alleen aanmelden via onze webshop. 
De entree voor de Creatieve Week bedraagt € 2 per kind, 
voor de middag activiteiten bedraagt € 2,50 per kind. 
Woensdagavond (groep 1 t/m 8) en vrijdagavond (groep 8) 
zijn gratis. 

http://www.minigestel.nl/
http://www.facebook.com/SKMiniGestel
http://www.minigestel.nl/

