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Programma

2021

Er zijn een aantal veranderingen ten opzichte van eerdere jaren:

- De Kindervakantieweek bestaat uit drie ochtenden.
- We gaan werken met voorinschrijving.
- Max. 100 kinderen, vol = vol. 
- Inschrijven kan tot en met 30 juni.
- Je kan niet op de ochtend zelf nog inschrijven. 
- Je betaalt het tarief voor 3 ochtenden (= €7,50). 
- Bij slecht weer bestaat er de mogelijkheid dat het niet doorgaat, dit is afhankelijk of we 

in de sporthal kunnen. 
- We houden de groepen 1 t/m 4 en 5 t/m 8 zoveel mogelijk gescheiden. 

Inschrijven en betalen kan alleen via de website: 
www.kvwkruiningen.nl

Stichting Kindervakantieweek Kruiningen organiseert 

van dinsdag 31 augustus tot en met donderdag 2 september een mini

Kindervakantieweek! Iedere morgen van 9.30 tot 12.30 uur*.  

* Onder voorbehoud van de dan geldende maatregelen. 



Donderdag 2 september:

9.30 uur: 

- Ontvangst van alle kinderen.

- Hutten aankleden met behang en gordijnen. 

- Kleurplaten en kleine knutselwerkjes. 

12.30 uur: 

- Kinderen ophalen of zelfstandig naar huis. Voor de ouders  is er de mogelijkheid om een rondje langs de 
hutten te lopen via de aangegeven route.  

Dinsdag 31 augustus:

9.30 uur: 

- Ontvangst van alle kinderen.

- Hutten bouwen, trek stevige schoenen aan! 

- Kleurplaten, kleine knutselwerkjes. 

12.30 uur: 

- Kinderen ophalen of zelfstandig naar huis. 

Woensdag 1 september: 

9.30 uur:  

- Ontvangst van alle kinderen.

- Sport en Spel. 

- Hutten verven, trek oude kleding aan! 

12.30 uur: 

- Kinderen ophalen of zelfstandig naar huis. 

19.00 uur – 21.00 uur:

- Avondprogramma groepen 5 t/m 8. 

Let op:

• Ouders mogen niet op het terrein.
• Als kinderen verkoudheidsklachten hebben, kunnen ze helaas niet komen.  
• Wij zorgen voor een correcte verwerking van de persoonsgegevens van uw kind, 

naar de richtlijnen van de AVG. We verwijzen hiervoor naar de website. 
• Wijzigingen plaatsen we op facebook of worden vermeld op de site: 

www.kvwkruiningen.nl
• Mail met vragen naar: info@kvwkruiningen.nl of bel met 06-13250309.


