
 

               UITNODIGING 
Beste kinderen, 

 
Op woensdag 20 mei is het weer zover, jullie kunnen je weer aanmelden voor de 
kindervakantieweek van 2015. 
De zal dit jaar plaatsvinden op 26, 27 en 28 augustus  bij “Blokhut de Roets”. 

 
Wij nodigen jullie uit voor de inschrijving tussen 18.30 uur en 20.00 uur bij Frans Geenen,  
Broekkant 6.  
Daar wordt dan traditiegetrouw het thema van dit jaar bekend gemakt. Het comité is op dit 
moment druk bezig met de voorbereidingen. 

 
De deelnemersbijdrage bedraagt € 10,-. Breng het volledig ingevulde en ondertekende 
deelnameformulier en het geld (liefst gepast) mee bij de aanmelding.  

 
Verder hebben we natuurlijk ook weer veel mensen nodig die ons meehelpen, dus vraag je papa en 
mama, oudere broers en zussen of ze mee willen helpen. 

 
Door middel van het invullen dan het inschrijfformulier geeft u als ouder(s) of verzorger(s) 
automatisch toestemming aan ons voor het verstrekken van de gegevens van de kinderen aan de 
gemeente. Dit i.v.m. de subsidie die wij van hen ontvangen. 

 
 Tot woensdag 20 mei,   
 

Groetjes, 
Het KinderVakantieWeek Comité  

 
 
 
 
 
 
 
Heeft u nog vragen en/of opmerkingen, kijk dan op onze website of neem contact op met Ingrid Smits, 
0413 355008 of Susanne Jacobs, 0413 342015 

 
KinderVakantieWeek is een commissie van Stichting Jeugdbelangen Vorstenbosch 

Secretariaat: Ellen Peters, Hoge Broekstraat 4, 5473XM Heeswijk-Dinther 
Bankrelatie: 15.52.10.491, t.n.v. SJB inzake KinderVakantieWeek, Rabobank Bernheze 

Homepage: www.kvwvorstenbosch.nl 

 

http://www.kvwvorstenbosch.nl/


INSCHRIJFFORMULIER 
 voor- en achterkant invullen 

 
Ja, ik neem deel aan de 
kindervakantieweek  
op 26, 27 en 28 augustus 

# 

Naam kind:  

Geboortedatum:  

Groep:  

Adres:  

Postcode/woonplaats:  

Telefoonnummer privé:  

Telefoonnummer mobiel:  

In bezit van zwemdiploma? Ja/nee 

Ik wil het liefst in het groepje bij: 
 
 
 
We proberen hier zoveel mogelijk rekening mee te 
houden 

 
1. 
 
2. 
 
3. 
 

NIET VERGETEN! 
Onderstaand de handtekening van 
ouders/verzorgers: 

# 

Handtekening voor akkoord deelname 
En akkoord voor het verstrekken van 
gegevens 
Aan de gemeente door ouders/verzorgers 

 

Medicijngebruik, allergieën of andere 
bijzonderheden 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Ja, ik wil de volgende dagdelen meehelpen  
bij sport- en spel-activiteiten 
(je mag meerdere onderdelen aankruisen) 

# 

Woensdag 26 augustus O middagprogramma onderbouw en bovenbouw 

Donderdag 27 augustus O middagprogramma onderbouw 

Vrijdag 28 augustus O middagprogramma onderbouw en bovenbouw 

Naam:  

Adres:  

Telefoonnummer:  

Donderdagochtend en donderdagmiddag 
gaan de kinderen van de bovenbouw in 
groepjes kanovaren. 
Hiervoor hebben we hulp nodig voor het 
vervoer (auto) 
 
Ja, ik wil rijden en kan …………….personen 
vervoeren 

# 

Donderdag 27 augustus 

 
O ’s morgens vervoer heen (ca. 9.00 uur)  
 
O ’s middags vervoer heen en terug (ca. 11.30 uur) 
 
O ’s middags vervoer terug (ca. 14.30 uur) 
 

Naam:  

Adres:   

Telefoonnummer  

Ja, ik wil helpen met diverse activiteiten 
In de zogenaamde fröbel- en knutsel-
hoeken 

# 

Donderdag 27 augustus 

 
O ochtend onderbouw en bovenbouw 
 
O middag bovenbouw 
 

Vrijdag 28 augustus O ochtend onderbouw en bovenbouw 

Naam:  

Adres:  

Telefoonnummer:  

 
 
 
 

 
 
 



# Wij willen er u op wijzen dat deelname aan onze activiteiten geheel op eigen risico is!  
 
 

Ja, ik wil helpen in de zaaghoek # 

Woensdag 26 augustus O ochtend 

Donderdag 27 augustus 
O ochtend 
O middag 

Vrijdag 28 augustus O ochtend 

Naam:  

Adres:  

Telefoonnummer:  

Ja, ik wil graag op vrijdag 28 augustus 
vanaf 16.45 uur een groepje van 8-10 
personen trakteren op een portie friet en 
een snack 

# 

Naam:  

Adres:  

Telefoonnummer:  

Ja, ik wil op zaterdag 29 augustus na de 
kindervakantieweek meehelpen met 
opruimen. Het afbreken van hutten, 
poetsen en opruimen in en rond de 
blokhut. 

# 

Naam:  

Adres:  

Telefoonnummer:  

Ja, ik wil graag op 26, 27 en 28 augustus 
gedurende de hele dag een bouwgroep 
begeleiden. 

Hiervoor moet je minimaal 16 jaar oud zijn                           # 

of 16 jaar worden voor 31 dec. 2015 

Naam:  

Geboortedatum:  

Adres:  

Postcode/woonplaats:  

Telefoonnummer prive en/of mobiel:  

Ik heb voorkeur voor: 
O onderbouw groep 3,4,5 
O bovenbouw groep 6,7,8 

Ik wil graag samen met: 
 
Het kan zijn dat we hier van afwijken i.v.m. optimale 
bezetting 

 


