Nieuwsbrief KVW Reeshof
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 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)

ZESKAMP 2018
Ook in ons lustrumjaar hebben we op
dinsdag de zeskamp. Net als altijd
hebben we leuke spellen klaarstaan.
De kampgroep verzamelt om 8:30. De
kinderen van groep B t/m D moeten
om 9:00 uur aanwezig zijn. Groep A
verzamelt om 9:30 en zal later op de
dag deelnemen aan de zeskamp.

Mededelingen

Tekst

Belangrijk!
- Zorg dat je je schoenen/ slippers
Tekst
aan hebt als je over het zeskamp
terrein loopt, alleen op
Tekst
een luchtkussen moet je je
Tekst
schoenen uit doen. Zodra je naar
het volgend spel gaat moeten de
Tekst
schoenen weer aan.
Tekst

-Zorg ervoor dat je onder je kleren
je zwemkleren aan hebt en dat je
een handdoek bij je hebt,
want ook dit jaar zijn er weer
waterspelen.
-Iedereen is welkom om je aan te
moedigen vanaf de verharde
paden rondom het park, dus niet
op het gras zelf.
-’s Middags om 16.10 uur kunnen
de kinderen bij de tent worden
opgehaald.

-De kinderen mogen het
zeskampterrein niet verlaten zonder
toestemming van de
zeskampgroep of
groepscoördinator.
-Zijn er toch dringende redenen
dat iemand voortijdig weg moet
dan verzoeken wij u dit vóór
aanvang van de zeskamp bij de
zeskampgroep of
groepscoördinator te melden.
OPROEP AAN OUDERS/VERZORGERS
Op deze dag kunnen wij uw hulp
goed gebruiken!!!!!
Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die
deze dag als spelleider willen
fungeren.
Heeft u interesse meldt u zich dan
aan via de website
www.kvwreeshof.nl

Samen maken we het mogelijk!
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