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Wat?
Het WEET IK VEEL! festival is een 
educatieve week voor kinderen van 
7 tot en met 12 jaar om op een creatieve en 
speelse manier te leren onderzoeken, 
ontontwerpen en ondernemen. Het festival vindt 
jaarlijks plaats in de laatste week van de 
zzomervakantie. In 2022 is dit van  29 aug tot en 
met 2 september. Gedurende 5 dagen kunnen 
dagelijks 64 kinderen deelnemen aan diverse 
workshops op en nabij Strijp-S in Eindhoven. De 
workshops zijn dus tevens een kennismaking met 
de creatieve en technische industrie. 

Het festival is een initiatief van 
AArchitectuurlessen, de Bibliotheek Eindhoven en 
Natlab. 

Waar zijn we naar op zoek?
Om dit festival tot een succes te maken kunnen 
we niet zonder onze vrijwilligers! 

Ben jij degene waar we dit jaar naar op zoek zijn 
om in totaal zo’n 320 kinderen een leuk festival te 
bieden? 

Stuur dan een mailtje naar Stuur dan een mailtje naar 
maaike@natlab.nl met je beschikbaarheid (29 
aug t/m 2 sept) en eventuele dieetwensen of 
allergieën. Later ontvang je dan alle benodigde 
informatie, zoals de planning, het programma en 
meer. 

Praktische informatie
Elke workshop ontvangt maximaal 16 kinderen, 
met leeftijden van 7 t/m 9 jaar of van 9 t/m 12 
jaar. Een groep wordt door twee vrijwilligers 
begeleid van en naar de workshops. 

Het programma bestaat uit een gezamelijk
pprogramma, lunch en twee workshops. Zowel in 
de ochtend als de middag zijn er vier paralelle 
workshops op verschillende locaties. De locaties 
bevinden zich op Strijp-S en dus op loopafstand. 

Het dagelijkse programma:

8.30  uur       vrijwilligers brieng
9.00 - 9.30 uur   inloop
9.30 - 9.45 uur   opening
10.00 - 12.15 uur  workshop 1 (2,15 uur)
12.15 - 13.15 uur  lunch 
13.30 - 14.45 uur13.30 - 14.45 uur  workshop 2 (1,15uur)
14.45 - 15.00 uur  afsluiting
15.00 - 15.30 uur  uitloop 
15.30 uur      einde, korte dagevaluatie

Wat verwachten wij?
- Ervaring en afniteit met de doelgroep (kinderen 
van 7 tot en met 12 jaar)
- Actieve en enthousiaste instelling
- - Een verklaring omtrent het gedrag (VOG).Mocht je 
deze nog niet hebben, dan kunnen wij deze via De 
Bibliotheek Eindhoven aanvragen. Graag ontvan-
gen we hiervoor je voornaam (namen), achternaam 
en emailadres. 

Wat bieden wij?
- Ben onderdeel van het tofste festival op Strijp-S      
en bezorg kinderen de leukste afsluiting van de 
zomervakantie!
- Een vergoeding van €25 per dag (in de vorm van 
cadeaubon)
- El- Elke dag verzorgen we een gratis lunch
- Een leuke afsluitende borrel op vrijdagmiddag
- Een gezellige week met een divers team


