Beste jongens, meisjes en ouders,
Ieder jaar organiseert Kindervakantiewerk Steyl Groep 2 in de zomervakantie een gezellige week met
leuke activiteiten voor alle kinderen in de leeftijd van 7 t/m 9 jaar die in groep 3, 4 of 5 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: “Circus”
De kosten van deze week bedragen € 30. Na de week kunt u via een link de foto’s downloaden.
U kunt zich inschrijven via onze website www.kvwsteyl.nl of via onderstaand inschrijfformulier. Het
formulier kunt u inleveren bij Natascha Flos , Waterloostraat 16 in Steyl. Wees er snel bij, want VOL =
VOL.
Online inschrijven: U kiest op de website voor een overboeking. Vermeld dan de naam van uw kind!!
IBAN: NL 83 INGB 0660 42 55 48 t.n.v. Stichting Kinder Vakantie Werk Steyl-Alland inzake groep 2
LET OP: Pas als het geld binnen is, is de inschrijving officieel!
Nog vragen? Onze hoofdleiding beantwoordt ze graag! Mail naar groep2@kvwsteyl.nl of bel
Natascha Flos (06 2064 0097).
Inschrijfformulier
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Voor- en achternaam kind: _________________________________________________________ □ jongen / □ meisje
Geboortedatum: ___________________________________________________________________________________________
Adres, plaats: ______________________________________________________________
Telefoon: __________________________Mobiel: ___________________________
Basisschool + groep: _________________________ _________e-mail: _________________________
Zwemdiploma: □ Nee □ Ja, namelijk:__________
Bijzonderheden die wij moeten weten (bv allergie, medicatie; gebruik evt. achterzijde): ___________
__________________________________________________________________________________
Indien mogelijk graag in de groep bij (vriendje/vriendinnetje):________________________________
Wij hebben vervoer naar zwembad Roermond nodig op woensdag 7-8 (12.30 uur heen, 16.40 uur
terug)
Wij kunnen □ wel □ niet rijden, en er kunnen (exclusief uzelf) ___ volwassenen en ___ kinderen in
de auto. (Gordels verplicht en kinderen achterin!)

We gebruiken de gegevens van uw kind alleen voor informatievoorziening omtrent de KVW week,
verwerking van de betaling en om uw kind zo goed mogelijk te 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. Ik heb hier □ geen □ wel bezwaar tegen.
Als u niets aankruist, gaan we er van uit dat we foto’s en video’s van uw kind mogen gebruiken.

