Nieuwsbrief KVW Reeshof
Algemeen nieuws

Groep C
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. Er is voor jullie van groep C
weer een top programma in elkaar
gezet. Zoals altijd zijn er een aantal
dingen die we niet moeten vergeten:




Tijdens kunnen veranderen, let
goed op de info via o.a.
Facebook.
Iedere morgen starten we met
een spannend toneel & dans.

Dagprogramma’s
Maandag
09:30-16:00
Vandaag gaan we opdrachten doen
in het bos. Hierbij hebben we jouw
kennis en energie nodig. Zorg dat je
goede dichte loopschoenen aan hebt.
We
tekstgaan ook nog iets moois maken
voor de bewoners van De Wever die
we vrijdag gaan bezoeken.
Dinsdag
09:00-16:10
Op deze dag zijn we in het
Reeshofpark te vinden. We houden
met iedereen een zeskamp. U mag
natuurlijk uw kinderen komen
aanmoedigen. Maar wij vragen u wel
om het veld niet te betreden. Geef u
kind voor de zekerheid een handdoek
en droge kleren mee.
Woensdag
08:30-18:30
vandaag gaan we op avontuur. We
pakken de bus en gaan op zoek naar

Dan gaan we strijden zodat jij met
jouw groep bovenaan komt te staan.
Misschien zelfs gaat winnen!


We zijn veel onderweg, dus
zorg dat je je brood in een
rugzak hebt zitten en je
goede dichte loopschoenen
aan hebt.



Voor tussendoortjes en
drinken wordt gezorgd. Als
kinderen veel dorst hebben,
mogen ze altijd zelf nog
drinken meenemen.

Hans Coehorst & Sanne Kafoe
Coördinatoren groep C
een mooie plek. Waar we naartoe
gaan zeggen we nog niet. Maar trek
stevige schoenen aan…
Donderdag
09:30-16:00
Vandaag gaan we lekker zwemmen
en sporten in de sporthal. Zorg dat je
jouw zwemkleding onder je
sportkleding aan hebt. Let op dat je
ouders/verzorgers op tijd het
zwembriefje tekenen en inleveren
anders mag je NIET mee zwemmen,
maar moet je in de sporthal blijven!

• 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)

Samen maken we het mogelijk!

KVW Reeshof wordt mede
mogelijk gemaakt door:

Vrijdag
09:30-16:00
De laatste dag gaan we samen
gezellig afsluiten. We zullen deze dag
op bezoek gaan bij de bewoners van
de Wever. Daar hebben wij spel
activiteiten en een leuke verrassing
show.

KinderVakantieWerk Reeshof ●

