Beste heksen en tovenaars,
Na een paar jaar mogen we eindelijk weer los met KVW! Dit
jaar nemen we jullie mee naar:

We brengen in de zomer een bezoekje aan een magische
wereld: hier komen we tovenaars met bezemstelen,
heksen met vervloekte drankjes en magische dieren
tegen!
Al maanden zijn we aan het werk om jullie in de
zomervakantie te kunnen vermaken. We willen jullie
uitnodigen van
maandag 22 augustus t/m vrijdagavond 26 augustus 2022
om er met ons een enorm leuke week van te maken.
Dit jaar gaan wij natuurlijk weer megaleuke en
superspannende avonturen beleven. We zouden het geweldig
vinden als jullie hier ook bij zijn!
Neem een kijkje op onze website www.kvw-wouw.nl en houd
onze Facebookpagina in de gaten voor het laatste nieuws.
Tot dan!
De leiding van K.V.W. Wouw

Programma 2022 Wouwcus Pocus
Iedere ochtend starten we de dag in Wouwcus Pocus met een
spannend toneelstuk en het spetterende KVW-lied. Daarna
gaan de toverleerlingen van alle leeftijden op pad.

De jongste toverfeeën
(na de zomervakantie naar groep 1, 2 of 3)

De toverfeeën van de Jongsten gaan een gezellige week
tegemoet met heel veel magische spelletjes! Zo lopen ze
spannende tochten door Wouwcus Pocus en leren ze toveren
van oude tovenaren!

De middelste magiërs
(na de zomervakantie naar groep 4, 5 of 6)

De magiërs van de Midden zullen ook op avontuur gaan in
Wouwcus Pocus. Hierbij leren ze de fijne kneepjes van het
tovervak. Zal het ze lukken om de boze heksen te verslaan
met hun magie?

De oudste toverleerlingen
(na de zomervakantie naar groep 7, 8 of de brugklas)

De toverleerlingen van de Oudsten zullen op maandag
ingedeeld worden in hun afdelingen en zullen hierna
vertrekken naar de toverschool Zweinstein. Hier doen ze toffe
activiteiten zoals Zwerkbal en zullen ze het Verboden Bos
gaan ontdekken!

Woordzoeker: kun jij alle woorden vinden?

Beste ouders,
Zoals u al jaren van ons gewend bent, hebben we ook dit jaar weer veel
aandacht besteed aan de voorbereiding en zullen wij er alles aan doen om uw
kind het zo goed mogelijk naar de zin te maken.
Om deel te nemen aan KVW dient u uw kind(eren) op te geven met het
inschrijfformulier. Op vrijdag 15 juli is tussen 15:00 uur en 17:00 uur de
inschrijfdag bij Cultureel Centrum De Geerhoek in Wouw. Vanaf deze datum kunt
u ook opgeven door het bijgevoegde inschrijfformulier af te geven bij Arno Melis,
Doeldreef 25 in Wouw.
Vanaf dit jaar is het mogelijk om het inschrijfgeld zowel contant als digitaal te
voldoen. Bij een contante betaling voegt u het inschrijfgeld bij het
inschrijfformulier (bijv. door direct te betalen op de inschrijfdag of door het in een
envelop te doen). Bij een digitale betaling:
- levert u het inschrijfformulier op papier in (op de inschrijfdag of bij Arno);
- maakt
u het
inschrijfgeld
op dezelfde
dag
over
naar
NL 97 RABO 0372 2549 18 t.n.v. Stichting KinderVakantie-Werk Wouw;
- onder vermelding van de naam of namen van de ingeschreven kinderen.
Bij vragen of opmerkingen over de inschrijving of betaling nemen wij contact met
u op.
Enkele dagen voordat KVW van start gaat, krijgt iedereen een e-mail met daarin
het tijdstip waarop de kinderen gebracht en gehaald kunnen worden en wat ze
mee moeten nemen. Houd in de week zelf ook de Floeps in de gaten die aan de
kinderen uitgedeeld worden. Hierin staat de meest recente info. Houd verder de
website www.kvw-wouw.nl en onze Facebookpagina in de gaten voor het
laatste nieuws.
De afgelopen jaren hebben we gemerkt dat er een heleboel ouders (met bijv. een
eigen bedrijf) bereid zijn om KVW te sponsoren (zowel met materiaal als
financieel). Mocht u KVW dit jaar op deze manier willen helpen, horen wij dit
graag.
Verder houden wij ons altijd aan de op dat moment geldende
coronamaatregelen. Mocht er in de aanloop naar KVW iets wijzigen op dit
gebied, dan houden wij u op de hoogte.
Heeft u een vraag? Dan kunt in vóór, tijdens of na KVW altijd contact met ons
opnemen.

Tot KVW!
Manon Goorden

KVW Wouw

06-34143849 /
manongoorden@home.nl

www.kvw-wouw.nl

