
KinderVakantieWerk Hout-Blerick presenteert: 

de voorjaarsactiviteit 
Beste ouders/ verzorgers, 

De voorjaarsactiviteit is terug van weggeweest. In een nieuw jasje zal deze plaatsvinden op 

vrijdag 13 april 2018. 

Om 14.45u start de eerste activiteit. Deze is voor de kinderen van groep 1 t/m groep 4. Ze 
zullen door leden van KVW op school worden opgehaald waar vanuit we gezamenlijk naar de 
voetbalvelden van HBSV lopen. Hier beginnen we met iets lekkers waarna de kinderen in de 
huid van hun favoriete superheld mogen duiken!  
Om 17.00u mogen de kinderen opgehaald worden bij HBSV.  
Bij slecht weer wijken we uit naar binnen.  
 

Voor groep 5 t/m 8 is er een andere activiteit gepland. Om 18.30u zijn ze van harte welkom 

bij de kantine van HBSV, maar wel in thema Blue en Pink. Deze avond gaan we samen met de 

kids een feestje bouwen! Natuurlijk is er een toffe DJ, lekkere snacks en nog leukere spellen 

aanwezig. Onze voorjaarsfeesttent sluit om 21.00u. Vanaf dat moment zijn jullie welkom om 

jullie zoon/ dochter op te halen. Als ze alleen naar huis mogen fietsen dit invullen op de 

aanmeldstrook. Is dit niet ingevuld worden ze opgehaald! 

De kosten, voor zowel de eerste als de tweede groep, bedraagt €5,- p.p.  

Op dinsdag 13 maart, om 12.00 & 14.45, en op woensdag 14 maart om 12.00 zullen wij 

aanwezig zijn op het schoolplein, zodat de kinderen zich kunnen aanmelden voor de 

voorjaarsactiviteit. Mocht er toch interesse zijn voor de activiteit maar kun je je niet opgeven 

op school, dan zou je het formulier en het geld kunnen afleveren bij Monique Grubben op 

het volgende adres; Legioenweg 9, Baarlo of bij Inge van Heijster; Bijenweideweg 7. 

 

Met vriendelijke groet, 

KinderVakantieWerk Hout-Blerick    

Voor- en achternaam kind: ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Groep: ……………………  Adres:………………………………………………………………………………………………………………… 

Naam ouder/ verzorger:………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Telefoonnummer waarop we de ouder(s)/ verzorger(s) kunnen bereiken: ……………………………………………………… 

Bijzonderheden (allergieën, medicijnen, etc.): ………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Ik vind het wel/ geen probleem dat er foto’s worden gemaakt van mijn kind en deze gebruikt worden op de 

sociale media van KVW 

Mijn kind mag met de voorjaarsactiviteit wel/ niet alleen naar huis fietsen na afloop (alleen voor groep 5 t/m8). 

 


