Beste jongens en meisjes,
Ieder jaar organiseert Kindervakantiewerk Steyl Groep 3 in de
zomervakantie een kampweek voor alle kinderen in de leeftijd van
10 t/m 12 jaar, in groep 6, 7 of 8 van de basisschool.
Dit jaar vindt het kamp plaats van 5 t/m 10 augustus. Al fietsend
gaan we naar Wellerlooi. We gaan sporten, spelen, ravotten en vooral veel lol maken! Wat we
precies gaan doen is nog geheim, maar we kunnen het thema al verklappen:

“Dagjes uit”
De kosten van deze week bedragen €75,-.
Je kunt je inschrijven via onze website www.kvwsteyl.nl of via onderstaand inschrijfstrookje!
Dit kun je vervolgens uiterlijk 1 juli inleveren bij:
Joyce Geerlings, Rozenstraat 48, 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 39 INGB 0660 42 54 67 t.n.v. Stichting Kinder Vakantie Werk
Steyl-Alland inzake groep 3
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 groep3@kvwsteyl.nl of bel Joyce
Geerlings (06 53 99 35 09) of Lars Wilbers (06 42 05 90 00).
✂-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Voor- en achternaam kind: ____________________________________________

jongen / meisje

Geboortedatum: ____________________________________________________________________
Adres, postcode, plaats: ______________________________________________________________
Telefoon: __________________________________ Uw mobiel/ nood: ________________________
Basisschool + groep: _________________________ Uw e-mail: ______________________________
Zwemdiploma (omcirkelen): Nee

Ja, namelijk: __________

Bijzonderheden die wij moeten weten (bv allergie, medicatie; gebruik evt. achterzijde): ___________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Zorgverzekeraar + polisnr. i.v.m. calamiteiten: ____________________________________________
We delen uw gegevens niet met derden of alle vrijwilligers. De gegevens worden gebruikt voor
informatievoorziening omtrent het kamp, verwerking van de betaling en om uw kind zo goed mogelijk te
kunnen benaderen. Bij het maken en verspreiden van foto’s/ video’s onder alle deelnemers en in een klein
aantal ook op de website en social media is het onvermijdelijk dat uw kind daar mogelijk op staat. Bij bezwaar
neemt u contact op met het bovenstaande telefoonnummer.

