Gezocht:

enthousiaste bestuursleden

Kindervakantiewerk Lopik
Ma. 23 t/m vr. 27 augustus 2021

Marjanne

Meer informatie?
Als u meer informatie nodig hebt over
kindervakantiewerk of u wilt bestuurslid
worden, neem dan contact op met
Marjanne den Uyl, 06 -20 45 28 16.

✃

kvwlopik.nl
Hele dag

Opbouwen
Timmervaders
EHBO

Knutseltent

Opruimen

‘s morgens

‘s middags

Zaterdag (21 aug)
Maandag (23 aug)
Dinsdag (24 aug)
Maandag (23 aug)
Dinsdag (24 aug)
Woensdag (25 aug)
Donderdag (26 aug)
Vrijdag (27 aug)
Maandag (23 aug)
Dinsdag (24 aug)
Woensdag (25 aug)
Donderdag (26 aug)
Vrijdag (27 aug)
Zaterdag (28 aug)

Naam: ________________________________________________________________________ m / v
Adres: ________________________________________________________________________________

Stichting

THEMA KERMIS

Postcode: ___________________ Woonplaats______________________________________________
E-mailadres:___________________________________________________________________________
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Kindervakantiewerk Lopik

Rolafweg Zuid 7 - 3411 ND Lopik

18-06-2021 23:11

Het inschrijve
n kost
maar € 17,50 p
.p.

KINDERVAKANTIEWERK 2021
Voor de 46e keer organiseert de Stichting Kindervakantiewerk Lopik haar jaarlijks
terugkerend evenement. Dit vindt plaats in de laatste week van de zomervakantie
(regio midden) voor kinderen van 5 t/m 15 jaar uit de gemeente Lopik, Vanwege
de Corona-maatregelen hebben we een maximaal aantal van 250 kinderen. Ook
het aantal volwassenen is helaas beperkt. Deze onvergetelijke week wordt ook
wel de huttenbouw- of kindervakantieweek g
 enoemd. Om deze week mogelijk
te maken zijn er natuurlijk heel veel pallets nodig. Het bouwen van de mooiste
hut is voor veel kinderen een grote uitdaging, want wie wil er nou niet de m
 ooiste
hut hebben! Daarnaast worden er diverse andere sport - en spelactiviteiten
georganiseerd, afgestemd op de diverse leeftijdscategorieën. De knutseltent is
open van maandag t/m vrijdag.
We starten op maandag 23 augustus om 10:00 uur op het scoutingterrein aan de
Rolafweg Zuid te Lopik. De dag eindigt om 16:00 uur en bij de uitgang krijgt elk
kind een lekker snoepje.

Hoe ziet de week er globaal uit?
Maandag

10.00 uur	Corona-proef opening. De hele dag staat in het teken van
hutten bouwen en knutselen.
Dinsdag
10.00 uur	Je bent weer van harte welkom op het veld om te
timmeren, zagen en knutselen en als tussendoortje: patat.
Woensdag 10.00 uur	Sport- en spelactiviteiten op Salmsteke en voor de jongste
kinderen op het veld.
Donderdag 10.00 uur	Mega-springkussens voor jong en oud.
Vrijdag
10.00 uur	Klaarmaken voor de mooiste hut, en (onder voorbehoud)
een spectaculair vonkend vuurtje onder begeleiding van de
brandweer Lopik. Verwachte eindtijd: 17.00 uur. Actuele
informatie vindt u in het programmaboekje.

✃

Per kind s.v.p. één inschrijfformulier

Inschrijfformulier kind
Naam kind: _____________________________________________________ m / v
Adres: ______________________________________________________________________
School: _______________________________ Momenteel in groep: ___________________
Telefoonnr. ___________________________ of ____________________________________

Het inschrijven gaat als volgt:
1	jij vult je briefje in;
2	je ouders/vervangend opvoeders vullen in wanneer ze eventueel kunnen
komen helpen (zie achterzijde);
3	je neemt je briefje mee naar school. Daar staat in de hal of in de
gang een KVW inlever-box. Daar doe je je briefje in;
4 Op woensdag 14 juli rond 12 uur worden de boxen opgehaald;
5	Op zaterdag 17 juli kom je betalen, haal je je inschrijfkaartje op het
evenemententerrein bij de PLUS van 10.00 - 15.00 uur.
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Geboortedatum: _______________________ Arts: __________________________________
Wat we nog meer moeten weten: zoals bijvoorbeeld dieet, allergieën, medicijnen?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Bij wie in de groep: ___________________________________________________________
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