BIE GELEGENHEID VAN UT 50-JAORIG BESTAON VAN
KVW STRAMPROY
PRESENTERE WAE MÈT TROTS

KVW 50 JAAR – INLEIDING
KVW Stramproy is een stichting die zich al 50 jaar inzet voor de Roojer kinderen in de basisschoolleeftijd.
Elk jaar organiseren wij een actieve zomervakantieweek voor de kinderen die bol staat van de actie. We
lopen tochten, spelen spellen, gaan op kamp, bouwen metershoge hellingen en onze figuranten maken
het spektakel compleet.
Anno 2018 bestaan we dus 50 jaar en dit willen we graag vieren samen met ons dorp. KVW had namelijk
niet kunnen bestaan zonder ontzettend veel hulp van ontzettend veel Roojer vrijwilligers en Roojer
bedrijven. Eine dikke merci!! Daarom organiseren we naast een reünie, een familie/vrienden activiteit en
een boek ook deze geweldige kinderactiviteit. Enjoy!

STERRENJACHT
Kom jij ook naar het verjaardagsfeest van KVW?
Dat zou heel leuk zijn want dan kun je meedoen aan de Sterrenjacht!
Via een mooie speurtocht gaan de kinderen van groep 1&2 op zoek naar de sterren uit de
sprookjeswereld.
De kinderen van groep 3, 4 en 5 zullen de sterren uit TV- en muziekland ontmoeten. En onze jeugd van
groep 6, 7 en 8 gaat uit de bol met de Social-Media sterren.
Na de tocht gaan we op het Kinderkermisterrein nog even verder met het feestje en krijg je wat lekkers te
smullen.
Samen sluiten we dit feestje heel bijzonder af. We verklappen nog niet precies hoe; laat je verrassen.
•
•
•

Je komt in een groepje met enkele leeftijdsgenootjes en wordt begeleid door 2 KVW-leid(st)ers.
We hebben 3 verschillende, feestelijke routes. In lengte en beleving afgestemd op leeftijd. Je loopt
dus met je eigen groepje één van deze routes.
Op elke route zijn er 5 plekken waar de sterren jullie opwachten. Ze zullen jou en je groepje de
leukste dingen laten beleven waar je zelf lekker actief en enthousiast aan mee kunt doen.

Heb je er al zin in? Geef je dan zo snel mogelijk op.
Samen maken wij er een geweldig verjaardagsfeestje van!

INFO
•
•
•
•
•
•
•

Wanneer: Zondag 17 juni 2018.
Hoe laat: 12.30 uur start op het kinderkermisterrein, 18.30 uur einde KVW feest. Ouders zijn vanaf
16.30 welkom op het kinderkermisterrein voor de feestelijke afsluiting.
Locatie: Kinderkermisterrein bij Brede School Oprooj.
Voor wie: alle kinderen van groep 1 t/m 8 die in Stramproy naar de basisschool gaan of in Stramproy
wonen.
Kosten: € 5,- per persoon (inclusief vermaak, hapje en drankje).
Aanmelden: vóór 20 maart 2018 via bijgevoegd opgaveformulier.
Deze Sterrenjacht is een extra activiteit in het kader van het 50-jarig bestaan. De jaarlijkse KVWweek vindt plaats van 6 augustus t/m 10 augustus 2018. Opgeven hiervoor komt op een later tijdstip
middels een apart opgaveformulier.

AANMELDEN
•
•
•
•
•

Opgeven kan t/m 29 maart op school. Daarna kun je het bijgevoegde opgaveformulier invullen en
retour mailen naar kvwstramproy@hotmail.com óf printen, invullen en in de bus doen
op Amentstraat 6a.
Het inschrijfgeld bedraagt € 5,- per kind. Dit is inclusief verjaardagtraktaties.
Inschrijfgeld graag overmaken op NL04 RABO 0149 9946 72 o.v.v. Sterrenjacht + naam deelnemer.
Na ontvangst van het volledig ingevulde aanmeldingsformulier + inschrijfgeld door de organisatie is
inschrijving definitief.
Hierna ontvangt u een e-mail met verdere uitleg over deze activiteit.

ALGEMENE VOORWAARDEN
•
•
•
•

De inschrijving is definitief na ontvangst van het inschrijfgeld door de organisatie.
Afmelden voor ‘Sterrenjacht’ kan tot uiterlijk 9 mei 2018 met volledige restitutie van het inschrijfgeld.
Bij afmelding na 9 mei wordt eventuele restitutie bekeken en beslist door de organisatie.
Bij algehele afgelasting van ‘Sterrenjacht’ door de organisatie vindt er volledige restitutie plaats van
het inschrijfgeld.
Deelname aan ‘Sterrenjacht’ is geheel op eigen risico.

OPGAVEFORMULIER STERRENJACHT
Zondag 17 juni 2018

Deelnemersnummer :
(in te vullen door KVW)

Achternaam:

Voornaam kind:

Adres:

Woonplaats:

Geboortedatum:

Jongen 0

Telefoonnummer 1:

Telefoonnummer (b.g.g.)

Meisje 0

E-mailadres ouders! (duidelijk schrijven a.u.b.)
School:

Groep:

Bijzonderheden omtrent gedrag, allergieën, medicijnen e.d.:

Datum:

Handtekening:

