Vrijdag 17 augustus:
9.30 – 12.00 uur:
- De hutten zullen worden afgebroken. Trek stevige schoenen aan, dus
geen crocs of teenslippers.
- Jachtseizoen spel door het dorp, lukt het jullie om alle voorwerpen
te verzamelen?
- We sluiten de ochtend af met het kringgesprek.
12.00 uur:
- Kinderen ophalen of zelfstandig naar huis.
19.30 uur:
- Wild-west disco avond met DJ Melli W!
- Laat je deze avond schminken, een glittertattoo zetten en leg dit alles vast
bij het fotomoment!
21.30 uur:
- Afsluiting met het kampvuur.
Nog enkele weetjes:
- Lever het strookje volledig ingevuld in op maandag, dan hebben we je gegevens.
- Doe stevige schoenen en oude kleding aan. Voorkom het intrappen van spijkers door
het dragen van speciale zooltjes. Zie www.veiligevoeten.nl
- Neem zelf een hamer mee, voorzien van je naam.
- Het telefoonnummer waar we tijdens de week te bereiken zijn is 0113-383138.
- Mocht je vooraf vragen hebben, dan kan je bellen met 06-13250309 (Karin).
- Deelname is op eigen risico, het volledige reglement kun je vinden op de website.
- Kinderen met een allergie, vragen we eigen eten mee te nemen, voorzien van naam.
- Mocht je spullen kwijt zijn, kijk eens op de planken in het halletje, daar komen alle
gevonden voorwerpen te liggen.
- Wij worden gesteund door vele sponsoren, die zie je allemaal achterop deze folder.

-------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- -------------Kom maandagmorgen 13 augustus tussen 10.00 en 11.30 uur met je ingevulde strookje naar Sportpark de Kruse Mat.
Naam:
Geboortedatum:
Adres:

Telefoonnummer:

Postcode en woonplaats:

Leeftijd:

Groep van het afgelopen jaar:

E-mailadres:

Weekkaart:
Ja / Nee*
Bijzonderheden: (allergie, medicijnen o.i.d.):
Groep 5 t/m 8: Avondprogramma
Groep 5 t/m 8: Overnachting

Ja / Nee*
Ja / Nee*

* Doorstrepen wat niet van toepassing is

Door ondertekening geef ik toestemming dat foto’s gemaakt gedurende de Kindervakantieweek waarop mijn kind
staat/kinderen staan op de website & facebookpagina van Stichting Kindervakantieweek Kruiningen geplaatst mogen worden:
Ik geef geen toestemming.
Handtekening ouder/verzorger:

…………………………………………………………………………….

