Hallo kinderen en ouders,
De leiding weer enthousiast bezig met de voorbereidingen voor KVW. Dit jaar wordt het
en hele speciale editie want KVW bestaat 45 jaar! Dit gaan we vieren met het
thema: KVW

superhelden!

Kindervakantiewerk is dit jaar van 22 augustus t/m 26 augustus. Alle kinderen van
groep 1 tot en met groep 8 en de brugklassers mogen meedoen. We beginnen
iedere morgen rond 9.00 uur en zijn tussen 15.00 en 17.00 uur weer terug. Let op!
Vanwege ons 45 jarig bestaan kunnen de tijden ’s ochtends afwijken. Controleer
dit goed op het programma. Op woensdagmiddag zijn alle groepen vrij. We sluiten de week
vrijdagavond af met een spetterend, verkleed knalfeest in de Schuttershoeve.

45

Deelname van KVW is op eigen risico. De kosten van deze week zijn 19,00 euro per deelnemer. Deze
bijdrage dient bij opgeven contant te worden voldaan.
Enkele afspraken ten aanzien van het aanmelden:
 Op woensdag 22 juni 2016 tussen 12.15 en 13.00 uur staan wij persoonlijk op het schoolplein
in Altweerterheide zodat kinderen zich kunnen opgeven.
 Daarna kunnen opgaves incl. het inschrijfgeld in de brievenbus gedaan worden bij:
Elco Cuijpers Zoomweg 1
6006 TW Weert 06-30830894
 Inschrijven is mogelijk tot zaterdag 23 juli 2016.
Als je je hebt opgegeven krijg je omstreeks eind juli het programma thuis gestuurd. Hierin staan de
precieze tijden en een globaal overzicht van het programma.
Nieuws voor de groepen 1 en 2:
KVW Altweerterheide wil de kennismaking tussen kinderen en leiding versterken. Daarom zal de leiding
uit de betreffende groepen contact met u opnemen om voor de KVW-week kennis te komen maken met
de opgegeven kinderen uit de groepen 1 en 2.
Nieuws voor kinderen met de leeftijd van 3 jaar:
Dit jaar starten wij een proef om kinderen van 3 jaar alvast kennis te laten maken met KVW. Daarom
mogen deze kinderen kosteloos op woensdagochtend mee doen met het KVW-programma van de
onderbouw. Interesse? Vul het bijgevoegde aanmeldingsformulier dan in.
Het programma, extra inschrijf formulieren en verdere informatie kun je ook vinden op onze site:
www.kvwa.nl. Neem ook eens een kijkje op onze facebookpagina. Deze is te vinden onder ‘KVW
Altweerterheide’.
Voor verdere vragen kun mailen naar kvwaltweerterheide@hotmail.com.
Hopelijk tot ziens!
Groeten van de KinderVakantieWerk leiding Altweerterheide.

Aanmeldingsformulier KVW Altweerterheide 2016
Naam: ____________________________________________________________________
Geboortedatum: _____________________________Groep afgelopen schooljaar: ________
Adres:____________________________________________________________________
Telefoonnummer 1: __________________________________________________________
Telefoonnummer 2: __________________________________________________________
Naam huisarts: _____________________________________________________________
Verzekering: _______________________________________________________________
Nummer verzekering: ________________________________________________________
Zwemdiploma: _____________________________________________________________
Andere bijzonderheden (bijvoorbeeld medicatie, dieet, allergie, bezwaar plaatsing foto’s):
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Emailadres: ________________________________________________________________
Deelnemer alleen woensdag ochtend aanwezig(KVW stage voor kinderen van 3 jaar)
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