Ga jij mee op een (TOP) Survival?
Samen met de Vakantie Bijbel Week in Kamerik
Van dinsdag 11 juli t/m vrijdag 14 juli 2017 is er weer een kinderfeest bij de Vakantie Bijbel
Week in Kamerik. Elke morgen wordt er een leuk en afwisselend programma
georganiseerd voor alle kinderen van 4 t/m 12 jaar.
Het thema dit jaar is ‘(T)OP SURVIVAL’. Aan de hand van dit thema worden er elke dag
één of meerdere activiteiten uitgewerkt.
Programma:
Dinsdag 11 juli - Vind de schat!
We starten de ochtend samen in de tent. We beginnen met een sketch en zingen een
aantal liedjes. De tweede helft van de ochtend wordt de bovenbouw van de onderbouw
gesplitst;
Onderbouw: Deze kinderen gaan hun eigen schat maken. Met behulp van
veel glitter en glamour gaan zij hun eigen schatkist maken. Als zij daarmee klaar zijn
kunnen zij hun eigen juwelen voor in de schatkist maken.
Bovenbouw: De kinderen uit de boven bouw, gaan op zoek naar een schat. Met behulp
van een schatkaart en wat hulpmiddelen gaan zij samen met andere teams de strijd aan.
Wie zal de schat als eerste vinden?
Woensdag 12 juli - Overleef jij de survival?
We starten de ochtend in de tent. We beginnen met een toneelstuk en zingen een aantal
liedjes. Daarna gaan zowel de kinderen uit de bovenbouw* als de kinderen uit de
onderbouw* op survival. Het parcours ziet er veelbelovend uit, inclusief luchtkussens en
hindernissen proberen de teams als eerste de eindstreep te halen.
*kinderen worden in geroepen van eigen leeftijd geplaatst.
Donderdag 13 juli - Touw
We starten de ochtend in de tent. We beginnen met een sketch en zingen een aantal
liedjes. De tweede helft van de ochtend wordt de bovenbouw van de onderbouw gesplitst;
Onderbouw: We gaan het huis van Rachab maken. Rachab, de vrouw uit Jericho lied een
rood koord uit haar raam hangen om de bespieders te vertellen dat zij bij haar binnen
konden komen.
Bovenbouw: We gaan aan de slag met hout, verf, lijm en ander gereedschap. De plankjes
zijn al voor jullie op maat gezaagd. Jullie gaan een stoere deurhanger maken.
Vrijdag 14 juli - Op zoek naar de verborgen schat !
We starten de ochtend in de tent. We beginnen met een sketch en zingen een aantal
liedjes. Daarna verwelkomen we Mattijs Vlaardingenbroek. Hij neemt ons in zijn
poppenspel mee op avontuur. Daarna spelen we nog een aantal spellen en sluiten we de
feest-week af met het eten van pannenkoeken.
Voor de tieners
Op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdagvond worden er speciale tieneravonden
georganiseerd voor jongeren van 11 tot 15 jaar. Deze avonden beginnen om 19.30 uur en
zijn om 21.30 uur afgelopen. Tijdens de avonden worden er leuke spellen georganiseerd,
op Woensdag is er zelfs een heel survival parcours, word jij de snelste?
Voor de ouders
Op donderdagavond is er van 18.30-19.30 uur een ouderavond waar alle kinderen en
ouders voor uitgenodigd zijn. Daar worden alle knutselwerkjes gepresenteerd.

De organisatie kijkt er naar uit om heel veel kinderen te ontmoeten. Het belooft een leuke
week te worden. Alle kinderen uit Kamerik en omgeving worden hartelijk ontvangen!
Praktische info:
Wanneer: 11 t/m 14 juli
Waar: Overstek 6, Kamerik op het korfbalveld
Tijd: 10.00-12.00 (alleen op vrijdag tot 12.15)
Meer info: www.hervormdkamerik.nl/vbw
Contact: 0645378037

