Hey, Het is gelukkig binnenkort weer:
K – V – W…… Oh ho ho ho ho……
Hallo Kinderen van Tungelroy,
Stichting KVW Tungelroy keert natuurlijk terug. In 2021 willen wij met zo veel mogelijk kinderen uit Tungelroy,
3 dagen kei hard knallen! Dat hebben we toch wel verdiend?

De voorpret en voorbereiding is door de “corona” situatie natuurlijk anders dan andere jaren. Wij als
stichting KVW Tungelroy gaan er op dit moment van uit dat wij in augustus met elkaar KVW kunnen
en mogen vieren. We willen er voor zorgen dat het voor jullie een ongekend feestje wordt. Daarom
gaan we als organisatie (binnen de dan geldende richtlijnen) van start met het organiseren van KVW
2021. En KVW kan niet zonder jullie, de kinderen!
Schrijf je daarom ondanks alles direct in, dan gaan we er samen weer een mooie belevenis van maken. Mocht
het om gezondheidsredenen niet verstandig zijn om KVW te organiseren komen wij tijdig bij jullie terug.
Maar voor het zover is, eerst even onderstaande informatie goed met je ouders/verzorgers bespreken:
 KVW is van 25 tot en met 27 augustus 2021.
 KVW is voor alle kinderen die woonachtig, schoolgaand of een actieve band hebben met Tungelroy
vanaf 4 jaar.
 KVW is voor kinderen uit groep 1 t/m 8.
 KVW kost dit jaar €16,50 p.p. (ook als je uiteindelijk minder dagen aanwezig kan zijn).
 KVW start ’s morgens om 9:00 uur en om 16:00 uur is het afgelopen.
 KVW heeft haar uitvalsbasis op het veld voor ‘de handboog’.
 KVW werkt met vrijwilligers van enkel 18+ en hulpkrachten van 16+
De organisatie en leiding van Stichting KVW Tungelroy heeft voor dit jaar een heel bijzonder thema gekozen!
We maken met z’n alle “een ruimtereis” in en rondom Tungelroy.
Doe mee en lever dan onderstaand formulier volledig ingevuld in bij Miranda Raaijmakers (Tungeler
Dorpsstraat 91).
Opgave uiterlijk 21 mei 2021 inleveren!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ja, ik doe mee met KVW Tungelroy 2021
KIND
Naam:…………………………………………………………………….
Geboorte datum:…………………………………………………… Groep:……………………
OUDERS/VERZORGERS
Naam:……………………………………………………………………
Telefoon :………………………………….. Email:……………………………………………………
Adres:……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

