
 
        

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dagprogramma’s 

Maandag 9.30-16.00 

De week gaat van start! Allereerst 

gaan we ‘s ochtends kennismaken met 

de kinderen en vrijwilligers. Vervolgens 

gaan we ‘s middags de wijk in, er 

schijnen enkele gemaskerde 

bandieten gesignaleerd te zijn.... 

Dinsdag 9.00-16.10 

De hele dag rennen, klimmen, rollen en 

springen bij ons geheim agent 

opleidingscentrum. 

Ouders zijn natuurlijk van harte welkom 

om te kijken en aan te moedigen. Wij 

verzoeken u wel om achter de 

afzetting te blijven in verband met 

overzicht en veiligheid. Zorg dat uw 

kind badkleding aan heeft onder 

zijn/haar normale kleding en een 

handdoek bij heeft. Er zijn vandaag 

namelijk ook enkele waterspelen 

aanwezig. 

 

 

Woensdag 9.30-16.00  

Als toekomstig geheim agent moet je 

tradities niet vergeten, we beginnen de 

dag met enkele traditionele 

kinderspelen. In de middag mogen de 

kinderen zelf op missie in de omgeving.  

Donderdag 8.30-16.30?? 

We gaan met de hele groep op missie 

met de bus. U hoeft uw kind deze dag 

geen lunchpakket mee te geven, deze 

zullen niet meegenomen worden. 

Vrijdag 9.30-16.00 

De geheim agent academie gaat 

weer sluiten en de kinderen gaan een 

speciaal examen afleggen om hun 

spionnen diploma te verdienen. 

Daarna krijgen we ‘s middags nog 

speciaal bezoek! 

Nieuwsbrief KVW Reeshof 

Het super geheime KVW 2017 gaat 

weer van start op 21 augustus! We zijn 

druk bezig met de voorbereidingen en 

hebben er al erg veel zin in!  

 

Voor de hele week geldt:  

- Uw kind mag elke dag gebracht en 

gehaald worden bij de tent van groep 

A&B.  

Groep B 

 - Tenzij in het dagprogramma anders 

vermeld staat, hebben de kinderen 

alleen een lunchpakketje nodig.  

Verder hopen wij dat uw kinderen als 

echte geheime agenten naar huis 

zullen keren, en vooral dat ze heel 

veel plezier maken tijdens de week! 

Torben Tuijtelaars & Max Maes  

Coördinatoren Groep B 

KVW Reeshof wordt mede 

mogelijk gemaakt door: 

 
Algemeen nieuws 

 
• Parkeren liever niet… 

Het is verstandig en gezond 

om met de benen wagen 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 

opzoek 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

