Kindervakantiewerk Walsberg 2020
Wanneer de Olympische Zomerspelen in Tokio al zijn afgelopen halen wij ze dit jaar in augustus ook nog
naar de Walsberg! Het thema van de jaarlijkse kindervakantiewerkdagen op sportveld Leeuwkensbroek is
dit jaar namelijk:

Walsbergse
Spelen

Alle hutten zullen in het teken staan van de diverse sporten en een aantal van deze sporten zullen
uiteraard terugkomen tijdens de vele activiteiten. Het worden dus sportieve dagen! ☺
De data voor dit jaar zijn:
Maandag 17 augustus 2020:

van 09.00u tot 15.30u

Dinsdag 18 augustus 2020:

van 09.00u tot 15.30u,
groep 7 en 8 om 20.00u weer terug i.v.m. spokentocht en overnachting

Woensdag 19 augustus 2020: van 09.00u tot 12.30u voor groep 1 t/m 4
van 09.00u tot 14.30u voor groep 5 t/m 8
van 18.00u tot 21.00u bonte mert voor iedereen! En kan tot 24.00u na gekletst worden.
Donderdag 20 augustus 2020: vanaf 9.00u opruimen
Alle kinderen die dit schooljaar op de basisschool zitten, dus uit de groepen 1 t/m 8, kunnen aan de
Kindervakantiewerkdagen deelnemen. Dit geldt ook voor kinderen uit de Walsberg die op een andere
basisschool zitten. De bijdrage voor deze dagen is €8,- per kind.
Behalve als uw kind in groep 7 of 8 zit. Dan zijn de kosten €10,- per kind (i.v.m. de overnachting).
Inleveren van de aanmeldingsformulieren:
Het aanmeldingsformulier kunt u inleveren op school op:
-

Woensdag 25 maart 2020 van 08.15 – 08.45u

-

Vrijdag 27 maart 2020 van 08.15 – 08.45u

De werkgroepleden zitten dan in de gemeenschapsruimte om het aanmeldingsformulier + de bijdrage in
ontvangst te nemen. Wij vragen u vriendelijk om met gepast geld te betalen.
Om deze sportieve dagen door te kunnen laten gaan hebben wij ook dit jaar extra veel vrijwilligers nodig,
meld je daarom aan! Wij kunnen deze dagen namelijk niet organiseren zonder de enthousiaste hulp van
vele ouders/verzorgers en jongeren vanaf 12 jaar. Je kunt een voorkeur opgeven voor groepsleiding of
hand- spandiensten. Wij doen ons best om hier rekening mee te houden. Alle ouders/verzorgers kunnen
zich aanmelden via het formulier van hun kind(eren). De jeugd van 12 jaar en ouder kan zich alleen
aanmelden via onze website: www.kvw-walsberg.nl.
Wij proberen ook dit jaar opvang te regelen voor peuters (vanaf 2 tot 4 jaar) van helpende ouders. Zij
kunnen ook aangemeld worden via het aanmeldingsformulier bij “Opvang voor een peuter”. Voor hen
wordt geen bijdrage gevraagd. Voor deze kinderen is er een apart programma. Wij merken echter de
laatste jaren dat ook hiervoor moeilijk leiding te krijgen is, dus het kan zijn dat deze opvang er helaas niet is.
Meld je daarom aan!! Alle hulp is heel erg welkom!
Zijn er vragen? Neem dan contact op met Mieke Donkers (tel. 317427) of
Monique van Zeeland (tel. 707450) van de werkgroep of stuur een mailtje naar
kvw.walsberg@gmail.com .
Wij hebben er weer zin in om er met z’n allen een paar super mooie dagen van te maken!
Groetjes en tot ziens bij Kindervakantiewerk 2020!
Werkgroep Kindervakantiewerk Walsberg

