Nieuwsbrief KVW Reeshof
Algemeen nieuws

Groep D
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 C&D.



De kinderen hoeven enkel eten
mee te nemen. Drinken regelen
wij!



Zorg voor een goede fiets voor
de donderdag.

Robert van der Lee & Richard Schaap
Coördinatoren groep D

• 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)

Dagprogramma’s
Maandag
09:30-16:00
We beginnen deze week goet foud.
We gaan elkaar leren kennen met een
spel in de wijk. Als we in de pauze onze
groepsfoto’s hebben laten maken
gaan we verder met een
tekst
spelprogramma rond de tenten waarin
niets te gek is.
Dinsdag
09:00-16:10
Dinsdag staat als traditie in het teken
van de zeskamp. Hier kunnen de
groepen zich bewijzen of ze de beste,
sterkste of slimste zijn. Denk eraan dat
je nat kunt worden dus zorg voor droge
kleren en een handdoek.
Woensdag
08:30-18:30
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. Het wordt een
lange, drukke maar gezellige dag.

Donderdag
09:30-17:00
Vandaag gaan we op de fiets naar
het zwembad in Dongen. Deze dag
staat in het teken van lekker
ontspannen en geen verplichtingen.
Dus lekker glijden van de glijbaan of
lekker lui zonnen op de ligweide. Alles
mag. Zorg wel dat je een goede fiets
hebt.

Samen maken we het mogelijk!

KVW Reeshof wordt mede
mogelijk gemaakt door:

Vrijdag
09:30-16:00
Op onze laatste dag pakken we nog
even goed uit. In de ochtend gaan we
naar het Reeshofbos voor een
uitdagend bosspel. In de middag
worden we verrast door een extreem
gek middagprogramma rond de
tenten waarna we de week uiteraard
met muziek en dans gaan afsluiten.
We hopen dat we hiermee een
ontzettend goede/foute KVW week te
hebben georganiseerd.
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