
Kindervakantieweek Kruiningen 
21 augustus t/m 25 augustus 2017 

www.kvw-kruiningen.nl 

 
  

• Stichting Kindervakantieweek Kruiningen organiseert van maandag 21 augustus t/m vrijdag 25 

augustus de Kindervakantieweek op Sportpark de Kruse Mat aan de Blauwhoefseweg. 

• Dit jaar is het thema: STRIPFIGUREN. 

  

De Kindervakantieweek is voor alle kinderen vanaf 4 jaar t/m groep 8 van het basisonderwijs.  

• In deze folder lees je het programma voor heel de week.   
 

Knutselen 

Hutten 
Bouwen 





  ------ ------------------------- ------------------------- ------------------------- -------------------------  -------------------------- ------------------------- ------ 

Voor inlichtingen kunt u bellen met Karin Woznitza-Dek 06-13250309 

Kom maandagmorgen 21 augustus tussen 10.00 en 11.30 uur met je ingevulde strookje.  
  
Naam:                                                                                         Geboortedatum: 
  
Adres:                                                                                        Telefoonnummer: 
 
Postcode en woonplaats:                                                              Leeftijd: 
  
Groep van het afgelopen jaar:                                                     E-mailadres: 
 
Weekkaart:                                  Ja / Nee*                Bijzonderheden: (allergie, medicijnen o.i.d.) 
  
Groep 5 t/m 8: Avondprogramma  Ja / Nee* 
Groep 5 t/m 8: Overnachting        Ja / Nee*                * Doorstrepen wat niet van toepassing is 

Nog enkele weetjes:  
  
- Lever het strookje volledig ingevuld in bij de voorverkoop, dan hebben we meteen al je gegevens.  
- Op maandagmiddag krijg je nog een brief met aanvullende informatie.  
- Doe stevige schoenen en oude kleding aan. Voorkom het intrappen van spijkers door het dragen van 
   speciale zooltjes. Zie www.veiligevoeten.nl 
- Neem zelf een hamer mee, voorzien van je naam. 
- Het telefoonnummer waar we tijdens de Kindervakantieweek te bereiken zijn, is 0113-383138. 
- Mocht je vooraf vragen hebben, dan kan je bellen met 06-13250309. 
- Deelname is op eigen risico. 
- Kinderen met een allergie, vragen we eigen eten mee te nemen, voorzien van naam.  
- Mochten er bezwaren zijn tegen het plaatsen van foto’s van uw kind(eren) op de site of op Facebook, 
  geef dat dan van tevoren aan!  
- Mocht je spullen kwijt zijn, kijk eens op de planken in het halletje, daar komen alle gevonden 
  voorwerpen te liggen.  
- Wij worden gesteund door vele sponsoren, die zie je allemaal achterop deze folder.  

http://www.veiligevoeten.nl/
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