Nieuwsbrief KVW Reeshof
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)

Groep A
Zijn jullie ook al aan het aftellen voor KVW
2018? Wij in ieder geval wel en hebben al
ontzettend zin in een week vol plezier.


Elke dag starten en eindigen we in
de tenten van groep A&B.



De kinderen hoeven enkel een
lunchpakketje mee te nemen.
Drinken, snoep en fruit regelen wij!

Britt van Oosterhout & Miranda van Opstal
Coördinatoren Groep A

Dagprogramma’s
Maandag
09:30-16:00
We beginnen deze goed foute week
met het leren kennen van alle
verschillende speurneuzen in je
groepje,
zodat we er in de middag
tekst
achter kunnen komen wie de beste
speurneus van allemaal is. Ga jij goed
mee je best doen?
Dinsdag
09:30-16:10
Dinsdagochtend gaan we met zijn
allen allerlei verschillende, gezellige
spelletjes spelen!. In de middag gaan
we lekker rennen, klimmen en
klauteren bij de zeskamp! Ouders zijn in
de middag van harte welkom om hun
kids aan te moedigen. Gelieve op de
paden achter het afgezette lint te
blijven in verband met overzicht en
veiligheid.

Samen maken we het mogelijk!

Donderdag
09:30-16:00
In de ochtend laten we de hersenen
flink kraken en gaan we kijken of de
kinderen weten wat goed of fout is. ‘s
Middags is er niks goed of fout en kan
ieder zijn eigen talent laten zien!

KVW Reeshof wordt mede
mogelijk gemaakt door:

Vrijdag
09:30-16:00
Op de laatste dag van de KVW gaan
we een spannende tocht door het bos
lopen. Maar hier zijn allemaal vreemde
dingen aan de hand… Zien jullie wat
hier niet klopt? In de middag komt er
speciaal iemand voor ons langs die
gezellig met ons de leuke week afsluit!

Woensdag
09:00-17:30
Vandaag verlaten we Tilburg en gaan
we op pad met de bus naar een
geheime locatie. Zorg dat je op tijd
bent, zodat we gezellig met z’n allen
kunnen vertrekken.
KinderVakantieWerk Reeshof ●

