Kindervakantiewerk 2021
Maandag 2 t/m donderdag 5 augustus

Goed nieuws!!! Dit jaar weer een volledige week KVW!
We starten op maandag 2 augustus met z’n allen om 10 uur op “Het Evenemententerrein” aan de
Wezerweg. De peuters mogen dit jaar ook vanaf maandag meedoen. Hun programma zal iedere dag om
13.30 uur eindigen. Het thema dit jaar maken we later bekend
Helaas zal er dit jaar geen rommelmarkt zijn, dus bewaar jullie rommel tot volgend jaar. Ook zal er zoals
het er nu uitziet geen publiek/bezoekers tijdens de KVW week aanwezig mogen zijn.
De gehele kindervakantiewerkweek zal worden gevuld met o.a. spellencircuit, luchtkussen, kabelbaan,
handvaardigheid en natuurlijk de survival. Doordat we nog steeds te maken hebben met
coronamaatregelen zal de eindvoorstelling niet doorgaan op donderdagmiddag. Hiervoor zal een leuk
alternatief komen.
Voor groep 8 zal er een eigen programma zijn. Hierover zal later meer informatie volgen.
Het definitieve kindervakantiewerk programma zal in de laatste schoolweek bekend gemaakt worden
d.m.v. ons programmaboekje.
Voor wie is kindervakantiewerk bedoeld: voor alle Wellse kinderen, ook voor hen die niet in Well op de
basisschool of OKI zitten. Kinderen van 3 jaar (per 1-7-2021) en ouder mogen deelnemen.
Als u lid bent van de Oudervereniging vragen wij een bijdrage van € 7,50 per kind. Bent u geen lid dan
vragen wij € 25,- per kind.
Alle aanmeldingen (opgaveformulieren + geld in gesloten envelop met naam) dienen
uiterlijk woensdag 30 juni a.s. binnen te zijn bij Bob Hendriks, Sterrenbos 1F te Well.
Voor diegene die zich ná deze datum aanmelden, zal er € 5,00 per kind extra gerekend worden.
Via dit opgaveformulier kunnen alleen ouders zich opgeven als leiding. Voor andere enthousiaste mensen
die ons willen helpen, staat er een aparte oproep in ’t Wells Krentje, Facebook en onze website
www.kvwwell.nl.
Bij deelname aan kindervakantiewerk gaat men akkoord met de algemene regels van de AVG wet en
deelname is geheel op eigen risico!
Maandag 2 t/m donderdag 5 augustus 2021:
09.00 uur: verzamelen parkeerplaats Rijksweg
09.15 uur: gezamenlijke oversteek Rijksweg
10.00 uur: aanvang activiteiten
16.00 uur: einde activiteiten (peuters om 13.30 uur)

Opgaveformulier Kindervakantiewerk 2021

Opgaveformulier per kind gebruiken:
naam:……………………………………………………………..
groep: .................. adres:………………………..........................
Telefoonnummer ouder/verzorger: ………………………………
O Vegetarisch/allergieën graag aangeven

Onderstaand kun je als ouder/verzorger aangeven waar je hulp wilt bieden tijdens KVW
naam: ........................................

ouder/verzorger van: ……………………………..

tel:………………..

e-mail adres………………………………………..

O Vegetarisch/allergieën graag aangeven

O
O
O
O

Leiding van een groep, bij eigen kind
Helpen in handvaardigheidstent
Helpen bij survival
Helpen in de bakkraam (kruis hieronder je voorkeur aan)

ja/nee
ja/nee
ja/nee

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

Pannenkoeken bakken
Maandag 09.00 tot 15.00
“
Dinsdag 06.00 tot 09.00
“
Dinsdag 09.00 tot 15.00
“
Woensdag 06.00 tot 09.00
“
Woensdag 09.00 tot 15.00
“
Donderdag 06.00 tot 09.00
“
Donderdag 09.00 tot 15.00
Frietjes bakken
Dinsdag, donderdag 10.00-15.00
Verkoop/Keukenhulp
Ma, di, woe, do
10.00-15.00
Boterhammen smeren
Woensdag
10.00-15.00
Mij maakt het niet uit, inzet waar nodig

ja/nee
ja/nee
ja/nee
ja/nee
ja/nee
ja/nee
ja/nee
ja/nee
ja/nee
ja/nee
ja/nee

