Kindervakantiewerk Walsberg 2020
Na de annulering van Kindervakantiewerk Walsberg 2020 konden we het niet over ons hart verkrijgen om
ook dit jaar niets te organiseren voor de basisschooljeugd van de Walsberg… En omdat het in 2021 maar
liefst 40 jaar geleden is dat KVW voor de eerste keer werd georganiseerd, is het ook nog eens een
jubileumeditie! Het thema van Kindervakantiewerk 2021 is dan ook:

40 jaar
FEEST in de Walsberg
Omdat het Coronavirus toch nog wat onzekerheden met zich meebrengt denkt de werkgroep in 3
scenario’s: van een zeer beperkte KVW waarbij iedere groep maar 1 dag(deel) op het veld is tot een zeer
uitgebreide KVW waarbij iedere groep alle KVW-dagen op het veld is. Wij hopen dit jaar ook af te sluiten
met onze welbekende ‘Bonte Avond’, maar ook hier is het maar de vraag of dit met de dan geldende
coronamaatregelen mogelijk is. Over het programma neemt de werkgroep op 1 juni 2021 een besluit.
De data voor dit jaar zijn:
maandag 30 augustus 2021, dinsdag 31 augustus en woensdag 1 september (en opruimen op donderdag)
Alle kinderen die dit schooljaar op de basisschool zitten, dus kinderen 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 voor iedereen hetzelfde: €8,- per kind.
Inleveren van de aanmeldingsformulieren:
Het aanmeldingsformulier en bijdrage kunt u inleveren bij verschillende werkgroepleden thuis (in de bus):
Mieke Donkers – Milhezerweg 18

Moniek Kuunders – Kuilvenweg 7

Monique van Zeeland – Hofstede 12

Stijn Hermans – Eekhof 19

Arjan Teerhuis – Groenveld 33

Peter Schrama – Herenberg 6

Wij vragen u vriendelijk om met gepast geld te betalen.
LET OP: aanmelden kan tot en met maandag 24 mei,
formulieren die na deze datum worden ingeleverd nemen we niet meer in behandeling

Om deze jubileumeditie door te kunnen laten gaan hebben wij ook dit jaar 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. Alle ouders/verzorgers kunnen zich aanmelden via het
formulier van hun kind(eren). Je hoort t.z.t. wanneer en waar je ingezet wordt.
De jeugd van 12 jaar en ouder kan zich alleen aanmelden via onze website: www.kvw-walsberg.nl.
Dit jaar kunnen wij helaas geen opvang bieden voor peuters/kleuters in de leeftijd van 2 tot 4 jaar.
Zijn er vragen? Neem dan contact op met werkgroepleden Mieke Donkers (tel. 317427) of
Monique van Zeeland (tel. 707450) of stuur een mailtje naar kvw.walsberg@gmail.com .
Kijk ook eens op onze website: www.kvw-walsberg.nl
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 2021!
Werkgroep Kindervakantiewerk Walsberg

