
 
        

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dagprogramma’s 

Maandag 9:30 uur-16:00 uur 

Gaan alle kinderen en leiding kennis 

met elkaar maken. Na de 

kennismaking gaan de groepen de 

wijk in waar een leuk spel wordt 

gespeeld. Na afloop van het wijkspel  

gaan  jullie naar de tent  voor de rest 

van  het dagprogramma. 

 

Dinsdag 9:00 uur-16:10 uur  

Op deze dag houden we onze 

zeskamp. We verzamelen dan om 

09:00 uur in de tent  Zorg ervoor dat je 

onder je kleren je zwemkleren aan 

hebt en dat je een handdoek bij je 

hebt. 

Woensdag 9:00 uur-16:30 uur 

Het zal een spannende dag worden 

waarbij je al je zintuigen moet 

gebruiken om tot een goed resultaat  

te komen, maar het is vooral ook  een 

dag van plezier maken We gaan op 

de fiets naar de locatie.  Wat we 

precies  gaan doen is geheim.  

Donderdag 9:30 uur-16:30 uur 

Deze dag hebben we voor jullie 
weer een plaatsje gereserveerd in 
zwembad “De Vennen”in Dongen. 
WE GAAN OP DE FIETS en vertrekken om 
9:30 uur en zullen om ongeveer 16.30 
uur weer terug zijn. 
Vergeet niet  je zwemspullen mee te 
nemen, die in je rugzak moeten 
worden meegenomen. 
Zorg ervoor dat je rugzak groot genoeg 
is want je kleren, schoenen en eten 

moeten er in kunnen. 
 

Vrijdag 9:30 uur-16:00 uur 

Deze dag zullen we in het park 

verschillende activiteiten doen. Na 

de pauze gaan  we naar het bos 

voor een eindspel 

Aan het einde van de dag zal er een 
afsluiting  plaatsvinden uiteraard zijn 
de ouders hierbij welkom. 
 

  

 

Nieuwsbrief KVW Reeshof 

21 augustus 2017 Start de KVW week 

weer. We zijn druk bezig met de 

voorbereidingen. 
Een aantal zaken die noodzakelijk zijn 
voor een goede en leuke week willen 
we vast onder uw aandacht brengen. 
Bij het brengen en halen van de 
kinderen willen wij u dringend 
verzoeken de tent niet te betreden, 
tenzij de leiding hiervoor toestemming 
geeft. Geef uw kinderen geen geld, 

Groep	D	

drinken, snoep etc. mee. Dat hebben 
ze niet nodig. 
Zorg dat uw kind over een “goede 
veilige fiets” beschikt met opgepompte 
banden die niet versleten zijn, met 
werkende remmen, goede kettingen 
etc. Het is ook van belang dat de fiets 
niet te klein of te groot is. 
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KVW Reeshof wordt mede 

mogelijk gemaakt door: 

 

Bijschrift bij foto of 

afbeeld 

ing 

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 

kunt 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 opzoek naar 

vrijwilligers voor in het 

bestuur en het dagelijks 

bestuur. 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! 


