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Hoi kinderen,  
 
Wijkpark “ Elzenhoek” wordt weer de gezellig spannende plaats,  
waar van alles gaat gebeuren in de fantastische kindervakantieweek  
van maandag 1 tot en met vrijdag 5 augustus. 
 
De kindervakantieweek is een geweldig feest voor kinderen van 4 tot en met 15 jaar.  
Een week lang lekker spelen, bouwen, knutselen, spellen doen.  
En natuurlijk een spannend verhaal. We gaan het meemaken in  “DE TIJD KWIJT”.  
Wat zullen we voor een avonturen beleven? Ontdek het allemaal deze week.  
Alle dagen ben je welkom bij ons van 9.45 tot 16.00u. Op vrijdag ontbijten  
we samen vanaf 8.30 uur en is de week afgelopen om 13.00 u. Kinderen vanaf 8 jaar  
mogen op donderdagavond meedoen met het spannende nachtspel en blijven dan slapen in de grote tent.  
Als je mee wilt doen, kun je het beste je vader of moeder op zaterdag 21 of 28 mei tussen 10.00 en 12.00 
uur naar Basisschool Sterrebos, Verdistraat 79 sturen en onderstaand strookje laten inleveren. Je mag één 
voorkeur opgeven van een vriendje of vriendin waarmee je samen in het groepje wilt.  
Je krijgt dan ook een boekje met nuttige informatie mee. 
 
De kosten per kind zijn dit jaar € 15,00. Iedere dag limonade, wat lekkers en aan het einde van de week krijg je 
een groepsfoto mee. Wil je vader en/of moeder ook meedoen als begeleiding tijdens deze week, laat ze dan 
even bellen naar Geri: 06-26104809 of mailen naar vrijwilligers@kako.nl Jullie doen dan zelf gratis mee. Bij de 
inschrijving kunnen zij dit ook doorgeven. 
We gaan ervan uit, dat je WA verzekerd bent! 
Wij willen jouw ouders graag betrokken houden bij  de activiteiten van het kako en hopen in de toekomst een 
beroep op hun hulp te mogen doen. Daarom vragen wij hen hun email adres op onderstaande strook in te vullen. 

Tot ziens bij het KAKO. 

 
 
NEEM DIT STROOKJE VOLLEDIG INGEVULD MEE NAAR DE INSCHRIJVING, DAN BEN JE SNEL KLAAR 

 

Naam;  
Telefoon;  06- 
Leeftijd;  Ik zit op school in groep;  
Slapen (8 jaar en ouder) Ja;  Nee;  
Ik wil graag in het groepje met 
(slechts 1 voorkeur); 

 

Email adres ouder(s);  
Bijzonderheden (allergie, medicijnen, gedrag enz.); 
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