
Hallo jongens en meisjes, 

 

Van 29 aug. t/m 2 sep. 2016 vindt in Mierlo de 47
e
 Jeugdvakantieweek plaats. Wat er in die week gaat 

gebeuren kun je lezen in het verkorte programmaoverzicht, aan de achterkant van dit inschrijfformulier. Het 

thema dit jaar is: Het grote JVW Piraadsel.  

 

Wie mag meedoen: Iedereen die ná de vakantie in groep 2 t/m 8 van de basisschool zit of deze verlaat, en 

alle kinderen die na de vakantie qua leeftijd in groep 2 zouden kunnen zitten. Inschrijfgeld bedraagt € 20.00 

per kind. De kinderen worden n.a.v. leeftijd/klas ingedeeld in 3 hoofdgroepen. Een A-kind is 5-6 jaar (ná de vakantie in groep 2-

3); een B-kind 7-9 jaar (ná de vakantie in groep 4-5-6); een C-kind 10-12 jaar (ná de vakantie in groep 7-8 + schoolverlaters). 

 

Opgeven is mogelijk door op zaterdag 9 april van 11.00 tot 12.00 uur of op woensdag 13 april van 19.00 tot 20.00 uur de 

volledig ingevulde antwoordstrook onder gelijktijdige betaling in te leveren in Het Patronaat, Heer v Scherpenzeelweg 14.  

LET OP: Na deze data is opgave niet meer mogelijk. Deelname van kinderen buiten Geldrop-Mierlo is mogelijk. Hiervoor geldt 

een dubbel deelnametarief. 

 

AANDACHTSPUNTEN:  

 M.b.t. het invullen: bij Telnr 1 uw thuisnummer. Bij Telnr 2 het nummer (indien afwijkend) waar wij u tijdens de week kunnen 

bereiken in geval van nood.  

 Op dit invulformulier kunt u tevens aangeven of wij u kunnen benaderen als ‘losse’ hulp bij een spel o.i.d. Aangezien op dit 

tijdstip het programma nog niet in details uitgewerkt is, weten we niet hoeveel hulp we nodig hebben. Het is prettig om te weten 

wie we daarvoor zouden kunnen benaderen. Wilt u één of meerdere dagen meehelpen als hulp of leiding, dan zien wij u graag 

tijdens één van deze inschrijfdagen.  

Voor medewerkers met jonge kinderen hebben we een peutergroep, waarvoor kinderen (op 1 aug. min. 3 jaar) opgegeven kunnen 

worden voor de dagen dat u uw medewerking verleent. NB> De kosten bedragen 4 euro per dag per peuter (op de dag zelf te 

betalen). 

De leiding ontvangt begin juni de groepsindelingen en programmaboekjes. Het streven is dat de leiding deze informatie bij u 

thuis afgeeft vóór het begin van de schoolvakantie. 

  Voor meer informatie kunt u zich wenden tot het bestuur tijdens de inschrijfdagen of bij het secretariaat; Eric van den Reek, 

email: info@jvwmierlo.nl of kijk op onze website: www.jvwmierlo.nl. 

 De S-groep is een groep voor kinderen met een beperking. Daarvoor kan men zich inschrijven tijdens de dagen.  

 Wederom bestaat de mogelijkheid voor 13- en 14-jarigen om mee te doen. Voorwaarde is dat ze de afgelopen drie jaar 2 maal 

meegedaan hebben en dat er voldoende leiding is. Het doel van deze D - groep is om hen voor te bereiden op het leiderschap, 

zodat ze vanaf de 15 jaar zouden kunnen doorstromen als hulpleiding. 

NB> Zowel de D als S-groep is via de Mierlose school niet te benaderen en ontvangt daarom geen formulier; deze is echter 

te downloaden van onze website of is verkrijgbaar tijdens de inschrijfdagen. 

 

-----------------------------------------------Tot ziens in de Jeugdvakantieweek!!------------------ ----------------------- 

 

Naam :   

Adres :   

Plaats :        

Geb. datum :         /         /  jongen/meisje   

Telnr_1 :            

Telnr_2 : 

o Ik ga na de zomer naar groep      van basisschool: 

 

 

o Ik verlaat na de zomer school:  

 
 

Beste ouders: 
• Zijn er bijzonderheden die voor de leiding van belang zijn 

om te weten? (Bv. bepaalde allergie, dieet, medicijnen e.d.): 

 
 

• Kunnen wij een beroep op u doen tijdens de week om één of 

meerdere dagdelen mee te helpen (indien noodzakelijk) :  
  ja    nee 

Indien -JA-, willen wij u verzoeken om een apart formulier in 

te vullen voor de medewerkers bij één van de inschrijfdagen 

(het gaat met name om de zgn. variabele hulp; losse hulp bij 

spelletjes en/of groepen). NB> kan ook via onze website. 

 

• Eventuele verdere opmerkingen: 

o Ik zit niet in Mierlo op school maar in groep          

van school: 
 

Indien mogelijk wil ik graag in de groep bij (let op: NIET MEER dan 2 namen): 

 

Naam:      Basisschool:  

Naam:      Basisschool: 

 

http://www.jvwmierlo.nl/


Samenloop voor Hoop: 

Voor de KWF-kankerbestrijding wordt er dit jaar een samenloop voor Hoop georganiseerd in Geldrop-Mierlo. Het doel is om stil 

te staan bij deze vreselijke ziekte, en om zoveel mogelijk geld op te halen voor dit goede doel. Wij als bestuur van JVW hebben 

ervoor gekozen om hieraan mee te gaan doen. Dit evenement zal gehouden worden op 28 en 29 mei. Wij zoeken hiervoor nog 

vrijwilligers om met ons mee te lopen. 

Tijdens de inschrijvingen is er ook de gelegenheid om ons te ondersteunen door middel van het kopen van kaarsenzakken, deze 

gaan gebruikt worden bij de kaarsenceremonie op 28 mei (op de wielerbaan in Geldrop, zie media) Het is de bedoeling dat u op 

deze kaarsenzakken een wens of tekening zet. De kaarsenzakken kosten € 5,00 en komen ten goede aan het KWF. U kunt tijdens 

de inschrijving uw wens erop zetten (wij nemen de zakken dan mee) of u komt gezellig op 28 een kijkje nemen, als al deze kaarsen 

aan gemaakt worden. 

Dus voor € 5,00 steun het KWF. 
 

A-groepen 

 

Maandag 

Ra Ra wat gaat er deze week toch 

allemaal gebeuren? We willen 

natuurlijk nog niet te veel 

verklappen, maar dat het heel leuk en 

spannend gaat worden mag je wel 

vast weten. Deze eerste dag staat in 

het teken van het leren kennen van je 

groepje tijdens verschillende leuke 

piraadsel-activiteiten. Wij hebben er 

zin in! 

 

Dinsdag 

Vandaag zullen we als echte piraten 

onze dag doorbrengen op een 

onbewoond eiland. Dit is niet altijd 

gemakkelijk en je komt veel dingen 

tegen die je eerst zelf nog moet gaan 

uitvinden en ontdekken. Kunnen 

jullie hier overleven? 

 

Woensdag 

Zijn jullie klaar om de woeste zee op 

te gaan? Om de hoge golven te 

trotseren en je schip te beschermen 

tegen zeemonsters en andere piraten 

die je tegen kunt komen? Vandaag 

zullen we hierachter komen. 

 

Donderdag 

Als het je gelukt is om te overleven 

op een onbewoond eiland en de 

woeste zee te trotseren, ben je bijna 

een echte piraat. Vandaag zullen we 

gaan bekijken of je over nog meer 

piratenkwaliteiten beschikt. Ben je 

bijvoorbeeld sterk, slim en behendig?  

 

Vrijdag 

Er lopen vandaag allerlei rare figuren 

door het dorp…  Wat zouden zij hier 
komen doen?? Misschien zijn ze de 

weg kwijt? Of zoeken ze iets anders? 

Nu jullie echte piraten zijn, durven 

jullie ze vast te vragen wat er aan de 

hand is? 

 

B-groepen  

 

Maandag 

Wat is het toch een raar thema, 

vinden jullie ook niet? Maar je zult 

zien het is een week voor zowel 

meisjes als jongens. Om een echte 

piraat te worden moet je natuurlijk 

eerst trainen, vandaar dat we daar 

mee gaan beginnen. Je gaat puzzels 

oplossen en je moet natuurlijk weten 

hoe een schip eigenlijk in elkaar zit. 

 

Dinsdag 

Omdat er ook kanonnen op een boot 

van piraten zitten, gaan we eens 

kijken of jullie goed kunnen kijken 

en richten en of dat je een beetje 

geluk hebt. Verder is goed luisteren 

ook iets wat je moet kunnen. Anders 

vaar je verkeerd. 

 

Woensdag 

Nu we al twee dagen bezig zijn, 

worden we al een beetje een echte 

piraat. Zoals jullie misschien wel 

weten kunnen zij heel goed de weg 

vinden. Ze moeten de schatten toch 

kunnen vinden. Dit gaan we vandaag 

oefenen. 

 

Donderdag 

Dit word een beetje een dag waar je 

goed op moet letten wat je ziet en 

hoort. Dit kunnen we vast allemaal 

wel, toch? Want je krijgt vandaag 

veel Schip Ahoy praatjes. We 

kruipen ergens in, maar gaan ook 

ergens overheen. 

 

Vrijdag 

Na een hele week trainen, gaan we 

kijken wat we hebben geleerd de 

afgelopen week. Het wordt erg 

spannend. Ben je nieuwsgierig 

geworden, geef je dan op en beleef 

samen met alle jongens en meisjes 

deze piraadsel week. Kom doe mee, 

wij hebben er zin in. 

 

C-groepen 

 

Maandag 

De eerste dag. Al onze schepen zijn 

aangemeerd in de haven. Het 

startpunt voor een week waar het 

draait om activiteit, kennis en inzicht. 

Samen bereiden we een reis vol 

avonturen voor. Het wordt een 

avontuur vol raadsels en spelen. 

Samen met je groep streef je 1 doel 

na. Welk doel? Daar kom je snel 

genoeg achter. 

 

Dinsdag 

Na de eerste dag is het doel bekend. 

‘Laat ons de reis starten. Neemt allen 
de juiste benodigdheden, roep het 

team bij elkander en kies het ruime 

sop!’ Op weg en op zoek naar? 

Uiteraard gaan we daar nu nog niet 

over uitweiden. Zie deze dag als een 

reis op open zee met onverwachte 

onderdelen. Het beloofd in ieder 

geval een sportieve en actieve reis te 

worden. 

 

Woensdag 

Een reis op open zee komt eens ten 

einde. “Land in zicht” is een bekend 

gezegde. Vandaag is land in zicht en 

verplaatsen we ons tussen 

verschillende, kleine “eilanden”. Op 
elk eiland is weer iets anders te 

beleven. En met elke activiteit 

komen we een stap dichter bij het 

einddoel van onze reis. We zijn 

halverwege, houd nog even stand.   

 

Donderdag 

Een lang vermoeiende reis eist zijn 

tol op de conditie. We verlaten het 

ruime sop en nemen de benen. Naast 

conditie van vandaag is er kennis 

voor morgen te vergaren. Een juiste 

inzet betekent een voorsprong voor 

morgen.   

 

Vrijdag 

De laatste loodjes wegen het zwaarst. 

Arriveren op locatie betekent nog 

niet dat het einddoel bereikt is. Zie 

deze dag als het bereiken van een 

eiland, waar lang naar gezocht is. Het 

is onbekend terrein en herbergt 

verschillende volkeren, elk met eigen 

gebruiken en tradities. Luister goed 

naar de aanwijzingen en speel de 

spelen met gezond verstand. Welke 

groep weet als eerste het piraadsel te 

ontcijferen. 

 
 


