Programma
Huttendorp Schenkel 2021
Maandag 23 augustus

Donderdag 26 augustus

Opening en huttenbouw

We gaan vandaag de hutten schilderen. Doe dus
oude kleding aan.

09:00-09:45
10:00
10:30
11:30
12:30
13:00
14:15
14:30
15:45
16:00

Aanmelden op het veld
Opening Huttendorp
Bekendmaking groepsindeling
Start huttenbouw
Pauze
Middageten*
Huttenbouw
Pauze
Hutten bouwen
Opruimen
Einde huttenbouw

Dinsdag 24 augustus
Huttenbouw
09:30-10:00
10:00
11:15
11:30
12:30
14:15
14:30
15:45
16:00

Verzamelen op het veld
Start huttenbouw
Pauze
Huttenbouw en knutselen
Middageten*
Pauze
Huttenbouw en knutselen
Opruimen
Einde huttenbouw

Kamperen
I.v.m. het coronavirus is er dit jaar geen
kampeernacht

Woensdag 25 augustus
Huttenbouw en spelletjesmiddag
09:45-10:00
10:00
11:15
11:30
12:30
13:00
14:15
14:30
15:45
16:00

Verzamelen op het veld
Huttenbouw
Pauze
Huttenbouw
Middageten*
Huttenbouw / spelletjesmiddag
Pauze
Huttenbouw / spelletjesmiddag
Opruimen
Einde

Huttenbouw en schilderen
09:45-10:00
10:00
11:15
11:30
12:30
13:00
14:15
14:30
15:30
16:00

Verzamelen op het veld
Hutten bouwen
Pauze
Huttenbouw
Middageten*
Hutten bouwen en schilderen
Pauze
Hutten bouwen en schilderen
Opruimen
Einde

Bonte Avond
I.v.m. het coronavirus slaan we de Bonte Avond een
jaartje over.

Vrijdag 27 augustus
Huttenbouw en prijsuitreiking
09:45-10:00
10:00
10:30
11:30
12:00
12:30
13:30
14:00

Verzamelen op het veld
Huttenbouw
Beoordeling hutten door de jury
Groepsfoto maken
Middageten*
Hutten slopen
Prijsuitreiking huttendorp 2021
Einde Huttendorp 2021

* Voor het middageten moeten de kinderen zelf
eten meenemen. Tijdens de korte pauzes zorgt de
organisatie voor iets te drinken en eten.

Het coronavirus
Helaas moeten we nog steeds rekening houden
met het coronavirus en de daarbij behorende
maatregelen. Daarom hebben we het programma
op een aantal momenten aangepast.
Zie onze folder “Info coronavirus” voor meer
informatie over hoe we hier tijdens het Huttendorp
mee omgaan.

Slecht weer
We hopen natuurlijk op een
week lang mooi weer, maar
dat kunnen we niet plannen
van tevoren. Mocht het weer
zodanig slecht worden dan
kan een deel van het
programma worden
aangepast of komt te
vervallen. Als slecht weer
vooraf wordt aangekondigd
brengen we iedereen
daarvan op de hoogte.
Ontstaat slecht weer tijdens
het huttendorp, dan gaan we
naar de noodopvang in de
kantine van
voetbalvereniging SVS op het
sportpark Schenkel.

Kamperen & Bonte
Avond
Omdat we nog steeds met
het coronavirus te maken
hebben is besloten om de
kampeeravond en de Bonte
Avond niet door te laten
gaan.

Brengen, ophalen en
even komen kijken
Ook willen we ouders/
verzorgers vragen om de
kinderen zoveel mogelijk
alleen naar het veld te
brengen. Om de hutten toch
te kunnen bekijken is er voor
ouders de mogelijkheid om
op dinsdag, woensdag en
donderdag overdag en ’s
avonds tot 21:00 uur naar het
veld te komen. Laat ons dit
vooraf wel weten zodat er
geen drukte op het veld
ontstaat.

Verven op
donderdag
Donderdagmiddag gaan we
de hutten schilderen!
Hiervoor gebruiken we alleen
verf op waterbasis/latex verf.
Doe deze dag oude kleren
aan die vuil mogen worden.
Stichting MAD IJssel – Huttendorp Schenkel
Programma week 19-07-2021

