
 

 
 

KinderVakantieWerk Reeshof 
Postadres: Kerkenbosplaats 1, 5043 RX, Tilburg. Telefoonnummer: 06-42304500. Website: http://www.kvwreeshof.nl. 

E-mailadres: info@kvwreeshof.nl . Bankgegevens: NL13 INGB 0000 8302 03. KVK: nr. 41095457 

 

Dagprogramma’s 

 De bus vertrekt om 09:00 

Je neemt mee: Lunch/ rugzak/ makkelijke schoenen 

Vandaag gaan we met de buschauffeur mee op 

pad. Waar we naartoe gaan blijft nog een verrassing! 

 

Donderdag 2 september 2021  

09:45 – 16:15  

Je neemt mee: Lunch/ zwemkleding/ handdoek  

Op donderdag gaan we avontuur beleven met 

verschillende beroepen. In de middag zullen we 

lekker gaan afkoelen in het zwembad. We zullen 

ervoor zorgen dat alle kinderen moe mee naar huis 

gaan vandaag.  

 

Vrijdag 3 september 2021  

09:45 – 16:00  

Je neemt mee: Lunch en al je laatste energie 

In de ochtend zullen we naar het bejaardentehuis 

lopen. Hier gaan we met stoepkrijt prachtige 

tekeningen maken voor de ouderen, die dit van 

gepaste afstand van hun balkon kunnen bekijken. 

Ook geven we de prachtige kunstwerken die op 

maandag gemaakt zijn af aan de ouderen. In de 

middag hebben we nog een fantastische casino 

middag. En we sluiten de dag af in de tenten.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorlopige nieuwsbrief KVW Reeshof 

 
Groep C 

Nog een paar weken en de leukste week van het jaar kan weer beginnen! Dit jaar hebben we weer veel leuke 

dingen verzonnen en een leuk week programma voor jullie gemaakt! W Als jullie ervoor zorgen dat je elke dag 

goede zin meeneemt en ook je eigen lunch pakket, dan zorgen wij voor de rest!  

Hans Coehorst & Sanne Kafoe  

Coördinatoren groep C  

 

Maandag 30 augustus 2021 

09:45 - 16:15 

Je neemt mee: Lunch  

We starten vandaag met kennismakingsspelen 

om elkaar beter te leren kennen. Ook ga je met 

je groepjes je eigen groepsbord voor de week 

maken, zodat duidelijk is welke groep jullie zijn. 

Hierna gaan we iets moois maken wat we aan 

het  einde van de week aan de ouderen 

cadeau kunnen geven. In de middag hebben 

we een fotospeurtocht door de wijk.  

Dinsdag 31 augustus 2021 

09:00 - 16:30  

Je neemt mee:   

Lunch/Zwemkleding/handdoek/droge kleding  

Dinsdag staat als traditie in het teken van zeskamp.  

Hier kunnen de groepen zich bewijzen wie het 

snelst,  sterkste of slimste zijn.   

Woensdag 1 september 2021 

08:45 - 17:00 Let op! Verzamelen op de heyhoef 

parkeerplaats, aan de kant van het reeshofpark. 
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