Kindervakantiewerk

Avondvierdaagse

21 t/m 25 augustus 2017

22 t/m 25 augustus 2017

De lammetjes springen alweer vrolijk rond in de wei en de eerste bloemen staan weer in bloei,
de zomer komt er aan. Heerlijk! De tijd van lekker weer en van zomervakantie. Ook de tijd van
Kindervakantiewerk Nederweert. Wij nodigen je uit voor onze activiteitenweek in 2017.
Dit jaar houden we KVW in het kerkdorp Budschop, onder andere bij Manege de Kraal en bij
Jong Nederland Budschop. Wij hebben weer een leuk programma met spel, plezier en sport.

Ons thema voor KVW 2017 is:

Dit jaar zijn er twee veranderingen in ons programma. We hebben besloten de overnachting uit
ons programma te halen, daarvoor in de plaats is er een avondactiviteit gekomen. Verder zullen
we op dinsdag al starten met de avondvierdaagse in plaats van woensdag. Meer informatie over
de activiteitenweek en avondvierdaagse is te vinden op onze website: www.kvwnederweert.nl
en facebookpagina: www.facebook.com/kvwnederweert

Maandag 21 augustus
Het Wilde Westen in één dag groep 4 t/m 8
Maandagavond 21 augustus
Wild West by night groep 6 t/m 8
Dinsdag 22 augustus
Reis door het Wilde Westen groep 1 t/m 3
Woensdag 23 augustus Wild Wild Cowboys en Cowgirls
ochtend groep 1 t/m 3
middag groep 4 t/m 8

Donderdag 24 augustus
Vrijdag 25 augustus

MININNEWAH! groep 4 t/m 8
WINNETU! groep 1 t/m 3

Inschrijfformulier KVW-week Nederweert 2017
Naam: ___________________________________________________ jongen / meisje*
Adres: _______________________________ Postcode: ________ Plaats: __________
Geb. datum: ______________ Leeftijd: ___ Telefoonnummer: _____________________
Basisschool: _____________________________ Groep: _____ (schooljaar 2016-2017)
Huisarts: _____________________________________

Medicijngebruik: ja / nee*

Zo ja, welke en waarvoor: __________________________________________________
Eventuele allergieën/ bijzonderheden: ________________________________________
(*doorhalen wat niet van toepassing is)

Tijdens de KVW-week wil ik deelnemen aan:
Kindervakantiewerk
Groep 4 t/m 8

Maandag 21 aug

Het Wilde Westen in één dag

Groep 6 t/m 8

Maandagavond 21 aug

Wild West by night

Groep 1 t/m 3

Dinsdag 22 aug

Reis door het Wilde Westen

Groep 1 t/m 3

Woensdagochtend 23 aug

Wild Wild Cowboys en Cowgirls

Groep 4 t/m 8

Woensdagmiddag 23 aug

Wild Wild Cowboys en Cowgirls

Groep 4 t/m 8

Donderdag 24 aug

MININNEWAH!

Groep 1 t/m 3

Vrijdag 25 aug

WINNETU!

Avondwandelvierdaagse
7km

dinsdag 22 aug t/m vrijdag 25 aug
10km

Let op: 4 avonden!

12km

Inschrijfdagen
Dit jaar wordt het inschrijven voor de kinderen op dezelfde manier georganiseerd als de afgelopen jaren. In de maand mei
delen wij op de scholen deze folders uit. De folder bevat een inschrijfformulier dat thuis kan worden ingevuld en op één
van de inschrijfdagen ingeleverd kan worden. Bij de inschrijving wordt een boekje met informatie meegegeven. Dit wordt
dan pas verstrekt om kosten te besparen.
Ouders/verzorgers die hun kind voor deze week willen aanmelden, kunnen dit doen op een van onderstaande
woensdagmiddagen tussen 12:00 uur en 14:00 uur.
24 mei – basisschool de Schrank in Ospel
31 mei – basisschool de Tweesprong in Nederweert-Eind
7 juni – basisschool Budschop in Budschop
14 juni – Pinnenhof in Nederweert
Vrijwilligers van KVW Nederweert zijn dan aanwezig om de inschrijving te verzorgen. Iedereen mag op elke locatie
komen om zich in te schrijven en hoeft dus niet te wachten tot we in de buurt zijn. Wanneer de data niet haalbaar zijn
voor ouders, mogen ook opa, oma, de buurvrouw of iemand anders meekomen naar de inschrijving. Na de
inschrijfdagen worden geen inschrijvingen voor KVW meer geaccepteerd.
Breng tijdens de inschrijving het inschrijfformulier en een geldbedrag van 15 euro per kind mee. Wanneer een kind ook
deel wil nemen aan het avondprogramma, kost dit 5 euro extra. Er is geen pinmogelijkheid, dus we verzoeken om contant
geld mee te brengen.
Op deze data is het ook mogelijk voor volwassenen om in te schrijven voor de wandelvierdaagse. Neem tijdens het
inschrijven een geldbedrag van 6,50 euro mee.

