KINDER VAKANTIE WERK HEERLE-MOERSTRATEN 2022
Beste ouder(s)/verzorger(s),
U heeft uw zoon/dochter opgegeven voor de KinderVakantieWerk-week 2022 (22 augustus t/m 26
augustus) in Moerstraten. Hierover het volgende:
Het adres
Mocht u in noodgevallen uw kind nodig hebben, dan is dit het adres van maandag tot en met vrijdag:
Dorpshuis ParelMoer, Heivelddreef 2, Moerstraten (0165-304319) of Miranda 06-13477750.
Meenemen
• Iedere dag een lunchpakket en een lege beker, voorzien van de naam van uw kind.
• De kinderen krijgen iedere dag ranja van ons. Indien uw kind geen ranja drinkt, geeft u dan zelf
iets anders te drinken mee.
• Graag de spullen van uw kind merken met de naam, zodat wij aan het eind van de week geen
berg gevonden voorwerpen zonder eigenaar hebben.
• Bij slecht weer > Regenjas en evt. laarzen
• Bij goed weer> elke dag zwemkleding
• De kinderen oude kleding aantrekken; de kinderen gaan knutselen, lijmen, verven etc., waarbij
kleding vies kan worden.
Tijden
Maandag 22 augustus : 9.30 - 16.00 uur *
Dinsdag 23 augustus : 9.30 - 16.00 uur
Woensdag 24 augustus : 9.30 - 16.00 uur**
Donderdag 25 augustus: 9.30 - 16.00 uur
Vrijdag 26 augustus
: 9.30 – 20:00 uur
*ouders zijn welkom bij de opening, deze zal maximaal 15 minuten duren.
**M.u.v. kinderen die deelnemen aan het pré-kamp.
Op vrijdag 26 augustus zal er een centrale afsluiting plaatsvinden. U bent vanaf 17.00u van harte
welkom bij de Parelmoer om de KVW week gezamenlijk met de kinderen en leiding af te sluiten
De kinderen zullen tijdens deze afsluiting een korte demonstratie laten zien. Hierna krijgen de
kinderen vanaf 18:00 uur friet van KVW. Indien u als ouder(s)/verzorger(s) aanwezig mag zijn, kunt u
zelf ook tegen betaling een frietje eten bij de frietkar die we geregeld hebben, nadat alle kinderen te
eten hebben gehad. Rond 20:00 uur sluiten we gezamenlijk de KVW-week af.
Wij hopen uw zoon/dochter op maandagochtend 22 augustus om 9.30 uur in dorpshuis ParelMoer te
mogen begroeten. Mocht u voor aanvang van de week nog vragen hebben, dan kunt u contact
opnemen met Miranda Dellevoet (06-13477750).
Wij hebben er heel veel zin in!
Met vriendelijke groet,
Leiding KVW Heerle-Moerstraten 2022

