Beste vrijwilligers en ouders die komen helpen,
Zaterdag 27 en zondag 28 augustus kunnen we vele handen gebruiken om het terrein klaar
te maken voor Madierodam. Vanaf 9:00 uur is iedereen welkom. Ook als je je niet specifiek
voor deze dag hebt opgegeven ben je welkom
Neem zelf je lunch mee, wij zorgen voor wat te drinken.
Ook zaterdag 3 september kunnen we weer vele handen gebruiken om alles op te ruimen.
Deze dag beginnen we om 9:00 uur. Als je dit niet redt is iets later ook geen probleem. Alle
hulp is welkom.

Voor alle vrijwilligers en ouders die in de bouwweek komen helpen:
▪

▪

▪
▪
▪

▪

We gaan er van uit dat je komt op de dag of dagen dat je je hebt opgegeven. Je krijgt
hier geen apart bericht meer van. Je hoor ’s morgens bij de poort waar je die dag bent
ingedeeld.
Alle vrijwilligers en ouders kunnen een T-shirt van Madierodam lenen. Hiervoor vragen
wij € 10,00 borg. Of je nu 1 dag helpt of een hele week, dit geldt voor iedereen! Je mag
ook beslissen het T-shirt te houden, je krijgt dan natuurlijk je borg niet terug.
Uitreiking van de T-Shirts bij de blauwe materiaalcontainer.
Neem een eigen beker mee om de afvalberg te beperken. Er is gratis koffie en thee.
Er is geen catering aanwezig. Je moet zelf voor je lunch zorgen.
De kinderen hebben via de mail te horen gekregen in welke groep ze zitten. Dit jaar zijn
alle kinderen in 6 groepen opgedeeld. Per groep worden er meerdere hutten gebouwd.
Als begeleider wordt er verwacht dat er bij alle hutten in de groep geholpen wordt. Als
begeleider sta je dus niet bij 1 hut maar bij een groep.
Alle activiteiten worden met de hele groep gedaan. Voor de kinderen die niet mee
willen doen met de aangeboden activiteit wordt er spel- en knutselmateriaal
klaargelegd.
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Dagindeling:
▪ 8:30 uur

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Iedereen meld zich bij de poort, daar vertellen we waar je ingedeeld
bent die dag. Na aanmelding loop je naar boven en gaat in het goede
groepsvak staan. De kinderen weten het nummer van hun groep al.
9:00 uur
We staan bij het podium voor de opening van de dag en de
mededelingen. Daarna wordt er gebouwd en zijn er activiteiten.
12:15 uur
Lunch. Iedereen zit bij de hut en er wordt even niet getimmerd.
12:45 uur
Einde lunch
13:00 uur
De mini’s gaan naar huis.
15:30 uur
Start opruimen.
15:50 uur
Iedereen verzamelen bij het podium voor de afsluiting.
16:00 uur
Einde van de dag, de ouders komen de kinderen ophalen van het
terrein.
Vrijdag stopt het programma om 13:00 uur.
Vrijdagavond begint de feestavond om 17:30.

Let op: ’s morgens worden de kinderen afgezet bij de poort. ’s Middags kunnen de ouders
de kinderen ophalen op het terrein.
▪

▪

▪

Mochten er gedurende de dag vragen zijn spreek dan 1 van de personen met een blauw
Madierodam- polo aan, wij kunnen op de meeste vragen wel een antwoord geven. En
anders zijn we via mail of Facebook ook bereikbaar.
Op vrijdag 2 september duurt het programma voor alle kinderen tot 13:00 uur. De
kinderen kunnen dan naar huis, maar het zou erg fijn zijn als de helpende ouder nog
blijft om te helpen het terrein op te ruimen.
Wees alert. Veiligheid voor iedereen. Ook voor de medewerkers.

Hout ophalen
Omdat het voor ons steeds moeilijker wordt om het hout na afloop van de bouwweek af te
voeren is er ook dit jaar de mogelijkheid om hout mee te nemen. Leuk voor een schutting,
boomhut of gewoon voor in de open haard.
Zaterdagmorgen 3 september vanaf 9:00 uur kun je zoveel hout komen halen als je kunt
meenemen. Zelf gereedschap meenemen en zelf slopen. Je mag met de auto het terrein op
maar houdt rekening met spijkers.
Alles is voor eigen risico.
▪
▪
▪
▪

Als je vragen hebt kun je altijd terecht bij iemand met een blauwe Madierodam polo.
Alle info staat ook op www.madierodam.net.
Kijk ook eens op onze Facebook pagina. Facebook
Op de website staat een telefoonnummer. Hierop zijn wij de hele dag bereikbaar.

Namens Bestuur en Programmagroep van de Vereniging Madierodam wensen wij jullie een
gezellige week toe.
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