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Survivalweekend: 8 en 9 juni 2013

 Spetterend survivallen!

Nog even en dan gaat het gebeuren! De stafleden en het bestuur 'zitten' vól in de voorbereidingen. 'Zitten' is niet het
goede woord.... er wordt hard gewerkt om de kinderen een onvergetelijk weekend te bezorgen. 

Hieronder kan je het programma bekijken. Ook hebben we het kamplied op de site gezet, zodat iedereen alvast kan
oefenen.
 

Programma Survivalweekend: Bezoek aan Schateiland

Zaterdag 8 juni
09.30 Ontvangst
09.40 Formele opening en kamplied
09.50 Openingsspel
10.15 Kennismakingsspel
10.45 Pauze, groepsfoto van ieder team maken
11.00 Terrein verkennen, slaapplaatsen inrichten en totempaal maken
12.30 Lunch
13.30 Vlot bouwen, varen en kanoën
15.00 Pauze
15.30 Op jacht naar de schat
17.00 Per team een eigen oven maken
18.00 Zelf koken + eten
20.00 Waterspelletjes
22.00 Slaapplaatsen klaarmaken
23.00 Kampvuur, liedjes zingen, warme chocolademelk en bastognekoeken
00.00 Slapen  

Zondag 9 juni 2013:
08.00 Ontbijten
09.00 Ieder team bouwt aan een eigen survivalonderdeel
10.30 Pauze, ontvangst ouders, broertjes en zusjes
11.00 Survival, ouders, broertjes en zusjes mogen kijken en een onderdeel meedoen
12.30 Einde  

Het kamplied (melodie: "Op een onbewoond eiland" van Kinderen voor Kinderen)

Op een super schateiland
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Gaan wij survivallen
Ja, je voelt je d’r blij
Als piraten lekker brullen
We zoeken schat, slapen in een tent
Hebben erg hard gerend
Bouwen vlotten als een vent
Bak worstjes op het vuur
Speel tot in het late uur
We zijn in de natuur
Op een super schateiland
Doen we een leuk parcours
Op een super schateiland
Daar zijn we heel erg stoer!

Stond vanmorgen met een volle tas,
Bij van Woesik op de stoep.
Viel ik in een grote regenplas,
Kreeg meteen een koppie soep.

En ’s avonds zingen wij,
Voelen ons vrij,
Ja de tijd gaat snel voorbij.
Bij het vuur een avontuur,
Ied’reen die hoort erbij!

Op een super schateiland
Gaan wij survivallen
Ja, je voelt je d’r blij
Als piraten lekker brullen
We zoeken schat, slapen in een tent
Hebben erg hard gerend
Bouwen vlotten als een vent
Bak worstjes op het vuur
Speel tot in het late uur
We zijn in de natuur
Op een super schateiland
Doen we een leuk parcours
Op een super schateiland
Daar zijn we heel erg stoer! 
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