
 
        

Maandag   9:30 tot 16:00 

We beginnen deze spannende week 

met het leren kennen van alle 

speurneuzen in je team. 

 In de middag is het tijd om met 

elkaar in actie te komen. Misschien win 

je zelfs een leuke prijs bij onze bingo!  

 

Dinsdag   9:30 tot 16:10 

Lekker rennen, klimmen en klauteren. 

Een goede speurneus moet natuurlijk 

wel fit zijn. Ouders die willen komen 

aanmoedigen zijn vanaf na de lunch 

van harte welkom. Gelieve op de 

paden te blijven in verband met 

overzicht en veiligheid.  

 

Woensdag       08.30 tot 16:45 

Vandaag gaan we niet te voet op 

pad, maar gaan we met de bus, zorg 

dus dat je op tijd bent. Vandaag hoef 

je geen lunch mee te nemen.  

 

 

 

Donderdag  09:30 tot 16:00 

Vanmiddag gaan we een film kijken bij 

het wijkcentrum. In de ochtend kunnen 

we voor alle kinderen een 

toegangskaartje verdienen, door goed 

mee te doen met de spelletjes. 

 

 

Vrijdag   09:30 tot 16:00 

We sluiten deze week af met een tocht 

naar het bos. In het bos zijn allerlei 

raadsels en opdrachten die we met 

het team gaan oplossen.  

 In de middag krijgen we visite 

van iemand die ons trakteert op een 

leuke show!  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Dagprogramma’s 

Nieuwsbrief KVW Reeshof 

We zijn al een tijdje hard aan het werk 

om ervoor te zorgen dat het ook in 2017 

een superleuke KVW-week wordt. 

- Wij starten en eindigen iedere 

dag bij de tent van groep A&B 

in het park.  

- De kinderen hoeven enkel een 

lunchpakketje mee te nemen, 

graag voorzien van naam en 

groepsnummer (tassen en/of 

rugzakken zijn niet nodig).  

Groep A 

- Snoep, fruit en drinken wordt 

verzorgd door KVW.  

- Op vrijdag heeft u de 

gelegenheid om de vrijwilligers 

te bedanken voor hun inzet. Dit 

zijn er 5 à 6 per groep. 

 

Wij hebben zin om er samen met jullie 

een onvergetelijke week van te maken. 

 

Tineke Clerx & Caroline v Opstal 

Coördinatoren groep A. 

 

 

KVW Reeshof wordt mede 

mogelijk gemaakt door: 

 
Algemeen nieuws 

 
• Parkeren liever niet… 

Het is verstandig en gezond 

om met de benenwagen of 

met de fiets naar het terrein 

van KVW te komen. Je fiets 

kun je parkeren in de 

fietsenstalling. Mocht dit niet 

lukken en ga je toch met de 

auto, kunnen jouw ouders 

de auto parkeren op twee 

plaatsen:  

1. Heyhoefpromenade  

2. Campenhoefdreef 

(parkeerterrein speeltuin) 

 

• Vacatures  

Binnen KVW Reeshof zijn wij 

dringend op zoek naar 

leden voor de 

sponsorcommissie.  Mocht u 

interesse hebben laat het 

ons dan weten. Wij nodigen 

u graag uit voor een 

kennismaking. 

info@kvwreeshof.nl  

KinderVakantieWerk Reeshof ● 

 

Samen maken we het mogelijk! 

mailto:info@kvwreeshof.nl

