
Kinder

30 augustus 

tot en met 3 september 

2021

Voor kinderen uit groep 1 tot en 

met 8 en basisschoolverlaters!

week
vakantie

Scan voor de laatste updates en informatie 

over de Kindervakantieweek 2021!

@KiaKGilze

@kiakkinderactiviteiten

www.kiak.nl

Prijzen
Dagdeel €3,50

De kaartjes kunnen per activiteit aan de kassa gekocht 

worden. Hier kun je alleen met contanten betalen. 



Vanaf maandag 30 

augustus tot en met vrijdag 

3 september staat Gilze 

weer in het teken van 

de Kindervakantieweek! 

Alle kinderen uit Gilze en 

omstreken zijn dan van 

harte welkom om hier hun 

zomervakantie goed af te 

sluiten! Dit jaar wel eventjes 

anders dan normaal…….

De zomervakantie zit 

er alweer bijna op, 

maar het echte feest 

moet nog beginnen! 

Maandag: Knutseldag
Jong/kleuters: 9.30 - 11.45

Oud: 13.30 - 15.45

Om de kindervakantieweek creatief af te trappen, beginnen 

we met een knutseldag! Ben jij handig, creatief en heb je zin in 

het creëren van de mooiste kunstwerken? Zit in jou een ware 

kunstenaar verscholen? En kun je niet wachten om al je energie 

eruit te timmeren? Dan is deze dag perfect voor jou! Samen gaan 

we knutselen, bouwen en versieren. 

Woensdag: Topple Over
Jong/kleuters: 9.30 - 11.45

Oud: 13.30 - 15.45

Inmiddels zijn jullie wel bekend met de naam ‘Topple Over’. Zoals 

je gewend bent kunnen jullie hierbij de strijd met elkaar aangaan 

tijdens de leukste spellen. Haal jij de snelste tijd bij de stormbaan? 

Of win jij met .. ?

Doe sportieve kleren aan en trek goede schoenen aan, want dit 

gaat een sportieve dag worden. 

Dinsdag: Speurdag 
Oud/kleuters: 9.30 - 11.45

Jong: 13.30 - 15.45

Deze dag is speciaal voor alle speurneuzen onder ons! Vandaag 

ga je samen met je groepje op zoek naar verschillende 

quizvragen, opdrachten en spellen om achter een geheim 

codewoord te komen!

Laat de echte Sherlock Holmes in je naar boven komen en maak 

gebruik van die speurneus!

Vrijdag:KiaK-Kermis
Oud/kleuters: 9.30 - 11.45

Jong: 13.30 - 15.45

Zoals elk jaar weer is het op vrijdag tijd voor de welbekende KiaK-

Kermis! Ook dit jaar kun je jezelf weer helemaal komen uitleven. 

Wij zorgen er weer voor dat het een super gave kermis wordt! 

Natuurlijk kun je weer touwtje trekken en blikken gooien maar 

natuurlijk is er ook weer genoeg te snoepen bij de snoepkraam! 

Ben jij benieuwd naar de (nieuwe) attracties dit jaar? Dan moet je 

er deze dag zeker bij zijn!

Donderdag: Muziekspektakel
Jong/kleuters: 9.30 - 11.45

Oud: 13.30 - 15.45

Luister je vaak muziek? Vind je het leuk om lekker los te gaan? Of 

bespeel je een muziekinstrument? Dan is deze dag iets voor jou! 

Vandaag staat in teken van muziek! Tijdens deze activiteit kunnen 

jullie deelnemen aan verschillende workshops binnen dit thema. 

We laten jullie kennismaken met muziekinstrumenten, we showen 

elkaar onze dansmoves en we testen jullie kennis op het gebied 

van muziek!

Hoe muzikaal ben jij? Laat het zien bij deze activiteit of daag je 

vrienden uit!

Weekplanning

Kleuters - Hofstad

Jong - Hubertusveld

Oud - Pastoor van Dijkplein

Mollebos

Voetbalveldje bij de Strijp

Hofstad 

Basisschool De Bolster - kleuterplein

Dit jaar hebben wij nog te maken met de RIVM maatregelen 

tegen het Coronavirus, alleen weten wij natuurlijk niet 

precies welke maatregelen er gelden op het moment van de 

Kindervakantieweek. Daarom ziet de Kindervakantieweek er 

ook iets anders uit. Dit betekent dat alle activiteiten van KiaK 

op verschillende buitenlocaties in Gilze plaatsvinden. Dus dit 

jaar hoef je niet niet naar de Sporthal te komen, maar meteen 

naar de buitenlocatie waar de activiteit plaatsvindt!

Daarnaast zijn er helaas niet zoveel activiteiten zoals je van 

ons gewend bent. Wij verzorgen dagelijks een supertoffe (en  

Coronaproof) buiten activiteit waar jij aan kan deelnemen. Dit 

betekent dat je helaas maar met een dagdeel mee kan doen. 


