
Neerbeek, mei 2022

Beste ouder(s)/verzorger(s), beste kinderen,

Van 29 augustus t/m 2 september 2021 organiseert Kindervakantiewerk Neerbeek een ‘KVW week’

waaraan leerlingen van groep 1 t/m 8 kunnen deelnemen. Tijdens de week worden de kinderen uit

groep 1 t/m 4 (+5) vermaakt met een programma in en rondom Neerbeek en groep 5 t/m 8 verblijven

in MFC “’t Luukske” in Wellerlooi. Niet alleen kinderen uit Neerbeek kunnen deelnemen maar ook

kinderen van dezelfde leeftijd uit de nabije omgeving.

Inschrijfgeld:

Voor de Durpweek (groep 1 t/m 4 (+5) €35,-

Voor de kampweek  (groep 5 t/m 8)

Voor het eerste kind : € 75,-

Voor het tweede kind : € 70,-

Gelieve dit inschrijfgeld vóór 1 augustus 2022 over te maken.

Het inschrijfgeld kunt u overmaken op rekeningnummer NL76RABO0104912529 t.n.v. Stichting

Vakantiewerk Neerbeek, o.v.v. ‘Kamp’ of ‘Durp’  + naam kind(eren). Indien u uw kind(eren) zonder

dringende reden na 1 augustus afmeldt, zijn wij genoodzaakt u kosten in rekening te brengen in

verband met reserveringskosten e.d. Inschrijving is pas definitief na betaling.

Er zijn maar een beperkt aantal plekken beschikbaar voor Durp en Kamp. Wanneer een van deze vol is

zullen wij hierover communiceren via onze website en onze social-media kanalen. U kunt uw

kind(eren) nog wel inschrijven maar deze komt dan op een wachtlijst te staan. Mochten er na 1

augustus uitvallers zijn dan benaderen wij de eersten die op de wachtlijst staan om toch nog deel te

nemen aan de week.

Nadere informatie volgt ongeveer één week voor de KVW week.

Voor inlichtingen betreffende deze week verwijzen wij u door naar onze website

www.kvwneerbeek.nl, onze Facebook/Instagram pagina, of u kunt terecht bij;

Durp: Anneke Smeets, telefoonnummer 06 - 23 99 86 06
Kamp: Sanne Vaassen, telefoonnummer 06 - 26 85 27 58

Groetjes en hopelijk tot dan!

Team Kindervakantiewerk Neerbeek Durp en Kamp
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http://www.kvwneerbeek.nl

