
KinderVakantieWerk Hout-Blerick 

 “Winteractiviteit 2019 “  
 

Beste ouders en kinderen, 

 

Dit jaar organiseert KVW een winteractiviteit voor de basisschool jeugd, en wel op: 

 

vrijdag 11 januari 2019. 

 

Deze avond zullen er verschillende leuke activiteiten worden neergezet voor jong en oud. 

Groep 1 t/m 4 zal starten om 17.00 uur in de kantine van H.B.S.V. Hier zal de avond 

verzorgd worden met allerlei leuke winterspellen (binnen). Om 19.00 uur kunt u uw kind 

komen ophalen, er wordt afgesloten met iets lekkers.  

  

Voor groep 5 t/m 8 wordt er een spokentocht georganiseerd. Groep 5 + 6 wordt om 19.45 

uur verwacht bij H.B.S.V., groep 7 + 8 verwachten wij om 20.00 uur. Met alle kinderen 

zullen wij afsluiten met een disco en iets lekkers. De kinderen van groep 5 + 6 kunnen om 

21.30 uur worden opgehaald, voor groep 7 + 8 is dit om 22.30 uur.  

 

Wij vragen voor alle kinderen een bijdrage van  € 5,- p.p. 

 

Aan de activiteit kunnen alle kinderen uit Hout-Blerick deelnemen die dit schooljaar een 

basisschool bezoeken.  

 

Aanmelden op het schoolplein (graag gepast betalen): 

Woensdag 19 december 2018 van 12.00-12.30 uur 

 

Mocht je op deze dag uw kind niet kunnen aanmelden, dan kun je voor 21 december dit 

aanmeldformulier incl. het geld voor de inschrijving inleveren bij Carina: Meuleveldlaan 19.  

 

Wij zouden tijdens de spokentocht graag hulp hebben van ouders, deze hebben we hard 

nodig! Zo hebben we nog mensen nodig die graag spook spelen maar ook mensen die de 

groepjes tijdens de tocht willen begeleiden. Op het tweede deel van het 

aanmeldingsformulier kunt u uw hulp aangeven.  

 

Vragen? Bel Carina of Monique: 

 

Carina Houwen: 06-12581618 

Monique Grubben: 06-30736149  

 

 

 

Zie ook onze site: www.kvw-houtblerick.nl 

http://www.kvw-houtblerick/
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De aanmelding is pas definitief indien het aanmeldingsformulier(en) volledig is (zijn) ingevuld en ondertekend.  

 

Achternaam kind:  Voornaam kind:  Groep*:  J/M:   

         

         

         

         

         

Adres/Woonplaats:  Telefoonnummer 

ouders: 

 Telefoonnummer 

b.g.g. ouders 

 

      

      

      

      

 

Bijzonderheden (allergieën):     Wel/ niet alleen naar 

        huis:  

    

    

    

    

 

 
* = zoals geldt in schooljaar 2018/2019 

  

Verklaringen 

 

Foto’s en video’s: 

 => Er worden tijdens de activiteit foto’s en video’s gemaakt van de kinderen. Deze foto’s en video’s kunnen 

worden gebruikt voor de KVW site en facebooksite van KVW. Ik geef toestemming om de foto’s en video’s van 

mijn kind (of kinderen) hiervoor te gebruiken. 

 

Aansprakelijkheid: 

 => Ik verklaar, dat de Stichting Kindervakantie Werk Hout-Blerick en/of haar medewerk(st)ers door mij niet 

aansprakelijk zal/zullen worden gesteld voor eventuele aan mijn zoon/dochter overkomen ongevallen en/of 

bijkomende schades tijdens voornoemde activiteiten, inclusief eventueel vervoer. Deelname is geheel op eigen 

risico. 

 

Privacy: 

 => Met het inschrijven van mijn kind ga ik ermee akkoord dat NAW gegevens (naam-, adres- en 

woonplaatsgegevens) en het telefoonnummer tot 31 maart 2019 bewaard worden. De gegevens worden enkel 

gebruikt voor KVW-doeleinden en zijn niet inzichtelijk voor derden.  

 

 

Naam en handtekening ouders: ……………………………………………… 
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Medewerking ouders  

Voor de uitvoering van de spokentocht zouden wij het fijn vinden als wij een beroep kunnen doen op de 

medewerking van de ouders en/of eventueel opa’s en oma’s. U krijgt van ons t.z.t. per e-mail bericht. 

 

Privacy: 

 => Met het invullen van dit aanmeldingsformulier (2/2) ga ik ermee akkoord dat mijn NAW gegevens (naam-, 

adres- en woonplaatsgegevens), telefoonnummer en mailadres tot 31 maart 2019 bewaard worden. De gegevens 

worden enkel gebruikt voor KVW-doeleinden en zijn niet inzichtelijk voor derden.  

 

Hulp: 

 => Ja, ik wil graag meehelpen tijdens de spokentocht als spook / begeleider (graag keuze omcirkelen).  

 => Nee, ik kan niet meehelpen tijdens de spokentocht.  

 

Dhr./ Mevr. .............................................................................  ..........................................................................................  

 

Adres/Woonplaats.................................................................  ..........................................................................................  

 

Telefoonnr. ………………………………………………………….E-mailadres…………………………………………… 

 

Handtekening ……………………………………………… 
 


