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       Aan de ouders van de aangemelde 
       kinderen uit groep 1 
 
 

Beegden, juni 2019 
 
 
Op de eerste plaats vinden wij het geweldig dat er weer zoveel kleuters zijn aangemeld om 
eens kennis te komen maken met het Kindervakantiewerk in Beegden tijdens de dinsdag- en 
donderdagochtend in de KVW-week. 
Hieronder wat informatie over het speciale Kleuterprogramma. Het hele programma van de 
week (“ZOMERCARNAVAL”) staat ook op onze site: www.kvwbeegden.nl 
 
DINSDAG 13 AUGUSTUS: 
Om 9.00 uur worden de kleuters samen met alle andere KVW-kinderen verwacht op de 
bosparkeerplaats aan het einde van de Bosstraat in Beegden. Hier op “De Tes” staat de grote 
Kindervakantiewerk-tent. 
Samen met een aantal leiders en leidsters gaan we dan knutselen in of bij de tent. Alles staat 
deze morgen tot onze beschikking: papier, karton, stiften, plaksel, verf, etc. Daarna spelen we 
enkele “KVWspelletjes” in het bos. Na afloop gaan we terug naar de tent om iets te drinken 
en voor een smakelijke traktatie. Evt. wordt er geschminkt. Om 11.30 uur kunnen de kinderen 
worden opgehaald op “De Tes”. 
 
DONDERDAG 15 AUGUSTUS: 
Ook deze dag starten we weer om 9.00 uur op “De Tes” en beginnen we met een 
knutselmoment, natuurlijk met hulp van een aantal leiders en leidsters. Hierna gaan we snel 
nog enkele spelletjes spelen. Ook deze morgen zorgt het KVW voor ranja en een lekkernij.  
Om 11.30 uur kunnen de kinderen dan weer worden opgehaald. 
 
Beide dagen is het raadzaam dat de kinderen kleren dragen die vies mogen worden. Ook is 
het aan te bevelen voor goed schoeisel te zorgen. 
 

EXTRA: VRIJDAG 16 AUGUSTUS !!! 
We zouden het leuk vinden als de kinderen van groep 1 op vrijdag 16 augustus om 19.00 uur 
de slotavond openen met een klein optreden waar deze ochtenden aan wordt geoefend. Alles 
heel laagdrempelig. Zo worden ze nóg meer betrokken bij deze KVW-week! 

 
 
Meer vóór-informatie via het secretariaat: Gemma (06-51520233 / info@kvw-beegden.nl). 
Centraal nummer tijdens de KVW-week: 06-55118745 (Nicole Leblanc, voorzitter) 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
Bestuur en leiding Kindervakantiewerk Beegden. 

http://www.kvwbeegden.nl/

