
floep 2 
 

 
 

Wouwlantis  



 

Nieuwe leiding 
 

We gaan verder met de nieuwe leiding.  
 

Dit is Quinty! Zij hoort sinds dit jaar bij de leiding van KVW. Quinty woont in 
Wouw, is 16 jaar en draait mee bij de jongsten. Bij haar thuis lopen twee lieve 

honden rond, Hope & Lizzy. Quinty zit op de middelbare school en bakt 
frietjes bij ‘t Papboerke. Haar hobby is 

paardrijden, maar ook tekenen en 
dansen behoort tot haar talenten. Dit 
komt natuurlijk goed van pas tijdens 

KVW! :) 
 
 
 
 
 
 
 

Quinty vindt het ontzettend leuk om 
mee te doen met KVW omdat ze dan lekker de hele dag met de kinderen kan 
spelen. In Wouwlantis vindt ze het zeepaardje het leukste zeedier. Ze heeft 

daarentegen een hekel aan spinnen, gelukkig komen die in Wouwlantis niet 
voor! Quinty ligt het liefst op het strand in Spanje, haar favoriete 

vakantieland. Ook hoopt ze dat we deze week nog een keer shoarma eten, 
want dat is haar lievelingseten! 

 
 

 
  



 
Kleur de mooiste vis van Wouwlantis 

 

  



 
Ka Ve Weetjes  

 

Wist je dat… 
 
• Het bijna een KVW Wouw gewoonte is geworden? 
• We ieder jaar een nieuw aantal-kinder-record vestigen? 
• Er dit jaar 224 kinderen met ons mee naar Wouwlantis gaan? 
• Er wel 52 kinderen mee op kamp gaan? 
• Jente bij meer dan vijftig kinderen de weddenschap zou winnen? 
• Zij daarom donderdag mag uitslapen? 
• Regenboog de lievelingskleur is van Robin van de jongsten? 
• Daan nog wel even moet wennen aan leiding zijn bij KVW? 
• Hij nog niet gewend is aan de kinderen die steeds op hem liggen? 
• De leiding op zondagavond een spontane bingo-avond had? 
• Rody er vandoor ging met de twee hoofdprijzen? 
• Hij een dakkoffer en een tuinkabouter won? 
• De tuinkabouter ergens deze week nog wel en rol heeft? 
• Er bij het zingen van het lied al goed werd meegezongen? 
• We ook een heel aantal danstalenten hebben gespot? 

• Het lied ook op de facebookpagina 
van KVW-Wouw te vinden is? 
• Je daar ook de tekst kan oefenen? 
Demi van de jongste later ook bij de 
leiding van KVW wil?  
• Zij met later eigenlijk volgend jaar 
bedoeld? 
• Van Jaivey, Joah, Milan en Bjorn 
van de jongsten iedereen mag 
meespelen? 

• Zij eigenlijk wel soms stoute dingen doen? 
• Finn van de jongsten de hele dag een trein nadoet? 
• Iedereen dan moet instappen bij het fluitsignaal? 
• De trein er daarna als een spoor vandoor gaat? 
• Manon niet de dochter is van Corné Roks? 



• Joey van de midden verbaast was dat Martijn en Nick van de leiding de 
afwas deden? 

• Mannen namelijk geen afwas doen? 
• Er helemaal geen Martijn zit bij de leiding? 
• De jongsten maandag bootjes geknutseld hebben? 
• Robin haar bootje versierde met lijm? 
• Het samen eten met de leiding echt een succes blijft? 
• Er maandag 27 leiding lekker wraps heeft gegeten? 
 

 
 

 

 
KVW Online 

 
NET ZOALS ANDERE JAREN, PLAATSEN WIJ ALLE FOTO’S 

VAN KVW OP DE WEBSITE: 
 

WWW.KVW-WOUW.NL 
  

GEDURENDE DE WEEK ZULLEN WIJ OOK VIA ONZE 
FACEBOOKPAGINA BERICHTEN PLAATSEN. LIKE ONZE 

PAGINA: 
 

WWW.FACEBOOK.COM/KVWWOUW   



Kun jij de vis vinden 
in de plastic soep? 

  



 

De warmwaterketelmannetjes 
 
Weet jij hoe het komt dat het water in de zee in de winter koud is en in de zomer warm? 
Het is niet wat je denkt. Je denkt natuurlijk dat het komt omdat het in de winter koud is en 
in de zomer de zon schijnt die het water warm maakt. Nee, het is heel wat anders. Eigenlijk 
is het een groot geheim dus je mag het niet doorvertellen. 
 
Ergens op deze aardbol ligt een klein landje. Heel stiekem. Zo stiekem dat er niet eens een 
landkaart van bestaat. Ik zal je vertellen hoe dat landje heet; Waterstein (ssssssssssstt, niet 
doorvertellen hoor!). In Waterstein wonen hele bijzondere mensjes. De 
warmwaterketelmannetjes. Ze zijn eigenlijk net zo klein als kabouters alleen hebben ze 
geen puntmutsen maar groene badmutsen. Ze kunnen ook heel goed zwemmen. Dat is 
heel belangrijk want ze werken veel op het water. Maar ze werken alleen in de zomer. 
Nooit in de winter. In de winter vieren ze namelijk alleen maar feest. Dat is wel een beetje 
gek, of niet? De hele winter feest vieren? Maar ´s zomers werken ze heel hard en heel veel. 
Het werk dat ze ’s zomers doen is nu eigenlijk het geheim waar ik het net over had. 
 
Ieder warmwaterketelmannetje heeft een vlotje. Dat vlotje is gemaakt van 
boomstammetjes en op die vlotjes staan kleine keteltjes. In die keteltjes maken ze warm 
water. Ieder jaar in de lente gaan alle warmwaterketelmannetjes op pad. Dan pakken ze 
hun vlotjes en varen over de zeeën van de wereld. Ondertussen puffen en kraken hun 
keteltjes dat je er dol van zou worden. Ze maken steeds maar meer en meer warm water. 
Dat is heel veel werk. Want je weet vast dat er heel veel zeeën zijn met heel veel water. Dus 
er moet flink doorgewerkt worden. Maar langzaam maar zeker wordt het water van de 
zeeën een beetje warmer. Net zo lang tot het water zeg maar een beetje lauw is. 
 
Die warmwaterketelmannetjes gaan al wel duizend jaar lang op pad met hun vlotjes. 
Gelukkig maar want anders zouden de mensen niet in zee kunnen zwemmen omdat het 
water zo koud was. 
 
Maar laatst gebeurde er iets vreemds… De warmwaterketelmannetjes maakten zich, net als 
anders, klaar om met hun vlotjes de zeeën op te gaan en hun werk te doen. Ze stopten eten 
en drinken voor onderweg in hun rugzakjes. Daarna controleerden ze hun vlotjes en de 
warmwaterketeltjes. Maar er was iets heel raars aan de hand. De keteltjes deden het niet 
meer. Geen één! Snap je dat nou? Wat ze ook deden, wat ze ook probeerden, de 
warmwaterketeltjes deden het gewoon niet meer. …….  
 

Benieuwd of de warmwaterketeltjes het weer gaan doen? 
 Lees dan morgen verder in de Floep! 

  



 

Goed om te weten 
 

Jongsten 
De kleinste visjes uit de zee hebben vanmorgen het koraal van Wouwlantis verkend. Na de 

boterham hebben zij een zeskamp gespeeld met onderwaterthema. Morgen gaan zij 
natuurlijk lekker zwemmen. Alle kinderen mogen opblaasspeelgoed meenemen, mits 

voorzien van naam (met watervaste stift). 
 

Midden 
De middelgrote vissen zijn vandaag ontsnapt uit de grot van korporaal sidderaal. Ook 

kwamen het levend stratego en het springkussen aan bod. In de middag hebben ze een 
speurtocht in Wouwlantis gelopen, met foto’s van de leiding.  

Ook morgen gaan de middelgrote vissen naar het zwembad. Dus trek allemaal je mooiste 
bikini, badpak of zwembroek aan om een duik te nemen! 

 
Oudsten 

De oudste zeeschildpadden zijn vertrokken naar het kamp. Bij aankomst is ‘theezakje’ 
ruilen het vermaak geweest. Straks maken zij hun kamp helemaal klaar en gaan ze lekker 

eten. Vanavond staat er nog een spel op het programma. Morgen is het chaos, met een 
andersom dag en het grot chaosspel.  

 
VOOR ALLE OUDERS: Gelieve niet het veld met het podium betreden voor 

15.45 uur. Dan kunnen alle visjes tot het einde in de school blijven!  

 
 

Voor vragen of evt. afmeldingen kunt u altijd contact 
opnemen met Manon (06-34143849) 


