Kindervakantiewerk Walsberg 2021

UPDATE (juni 2021)

Beste kinderen uit de Walsberg en hun ouders,
De aanmeldingsperiode is inmiddels al gesloten en we zijn blij dat er ook dit jaar
weer heel veel kinderen mee willen doen met KVW: in totaal hebben zich rond de
175 kinderen aangemeld. Onze dank daarvoor!
Via deze brief geven wij jullie een update over het programma van
maandag 30 augustus, dinsdag 31 augustus en woensdag 1 september.
We hebben als werkgroep besloten om op maandag én dinsdag voor alle
kinderen een hele dag (dus in de ochtend en in de middag) een programma te
organiseren. Wat dit precies inhoudt verklappen we natuurlijk niet.
Op woensdag is er GEEN programma in de ochtend en in de middag.
Voor groep 7 en 8 gaat de overnachting van dinsdag op woensdag WEL door.
Er is ook een spooktocht. Na de overnachting worden de slaapspullen weer ingepakt
en komen de kinderen naar huis. Ook voor groep 7 en 8 is er GEEN programma op
woensdagochtend en woensdagmiddag.
Wij hopen dat we ook dit jaar weer een echte Bonte Mert kunnen organiseren op het
veld van het sportpark, inclusief speelgoedverkoop, broodjes bakken, onze
frikandellenkraam en mét een open bar. Ook dit alles is echter nog niet zeker.
Hierover nemen we in de week voordat KVW start pas een besluit. Dat er op
woensdagavond iets wordt georganiseerd is zeker, alleen is het nog afwachten in
welke vorm…
HOUD DE AVOND VAN WOENSDAG 1 SEPTEMBER DUS A.U.B. VRIJ!
Hopelijk hebben jullie er net zoveel zin in als wij! Bij ons begint het in ieder geval
alweer te kriebelen. Wij kunnen niet wachten om jullie weer te zien op het veld!
Groetjes van de werkgroep Kindervakantiewerk
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------BELANGRIJKE OPROEP BELANGRIJKE OPROEP BELANGRIJKE OPROEP
Bij het bekijken van de aanmeldingen hebben wij helaas moeten constateren dat we
op maandag en dinsdag vrijwilligers tekort komen… Mochten er ouders zijn die op
maandag en/of dinsdag toch tijd hebben om mee te helpen, meld je dan z.s.m. aan
via kvw.walsberg@gmail.com. Zelfs alleen één halve dag zou ons al vooruit helpen!

