Beste jongens en meisjes,
Ieder jaar organiseert Kindervakantiewerk Steyl
Groep 1 in de zomervakantie een gezellige week met
leuke activiteiten voor alle kinderen in de leeftijd van 4 t/m 6 jaar die in groep 0, 1 of 2 van
de basisschool zitten.
Dit jaar vindt de KVW week plaats van maandag 5 augustus t/m vrijdag 9 augustus. Het
wordt een te gekke week, met als thema:

Dagjes Uit
De kosten van deze week bedragen €25,-, inclusief foto's die via de mail worden verstuurd.
Je kunt je inschrijven via onze website www.kvwsteyl.nl vanaf zaterdag 20 april of via het
inschrijfformulier1 op de achterkant! Dit formulier kun je uiterlijk 1 juli inleveren bij:
Patricia Geerlings, Maashoek 18, Steyl
Je kunt dan meteen het bedrag contant betalen. Je kunt ook kiezen voor een overboeking.
Vermeld dan de naam van het kind!! IBAN: NL 97 INGB 0660 43 27 65 t.n.v. Stichting Kinder
Vakantie Werk Steyl-Alland inzake groep 1.
LET OP: betaal binnen 14 dagen, het liefst meteen. Pas als het geld binnen is, is de
inschrijving officieel, zodat geen kinderen op het laatst toch niet meegaan.
Nog vragen? Onze hoofdleiding beantwoordt ze graag! Mail naar groep1@kvwsteyl.nl of bel
Patricia Geerlings (06 1475 9522) of Roy Krijn (06 4629 8031).
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We gebruiken de gegevens van uw kind alleen voor de informatievoorziening omtrent de KVW week, verwerking van de betaling en om
uw kind zo goed mogelijk te kunnen benaderen. De gegevens worden niet met derden gedeeld. De foto's en video's die we maken worden
onder de deelnemers verspreid en er komen enkele foto's op Facebook en onze website. Mocht u hiermee bezwaar hebben neem dan
contact op.

Inschrijfformulier
Voor- en achternaam kind: ______________________________________________ jongen / meisje
Geboortedatum:_____________________________________________________________________
Adres, postcode, plaats: ______________________________________________________________
Telefoon: __________________________________ Mobiel/ nood: ___________________________
Basisschool + groep: _________________________ Uw e-mail: ______________________________
Indien mogelijk graag in de groep bij (vriendje/vriendinnetje):2:______________________________
T-shirt maat ivm vrijdag (omcirkelen): 98/104

110/116

122/128

134/140

Bijzonderheden die wij moeten weten (bv allergie, medicatie, etc):____________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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We proberen aan ieders wensen te voldoen echter kunnen wij niets garanderen met de indeling van de groepen.

