
 
 

 
Beste kinderen en ouder(s)/verzorger(s), 
 
Net als voorgaande jaren organiseert JWR weer 
een Halloweentocht voor de kinderen uit groep 3 
t/m 8 van de basisschool.  
De tocht zal plaatsvinden op zaterdag 29 oktober. 
De vertrektijden zijn tussen 19.00 en 21.00 uur bij 
de speeltuin in de Maria van Bourgondiëstraat 
(Veerkamp, Ravenstein).   
 
Om het grote aantal deelnemers in goede banen 
te leiden en ervoor te zorgen dat de wachttijden 
niet te lang zijn, hanteren we net als de afgelopen 
jaren het systeem van vooraf inschrijven. We proberen de tijden waar mogelijk zo 
goed mogelijk aan te passen aan de leeftijd van de kinderen. 
 
Vanaf nu tot en met zaterdag 15 oktober kun je je opgeven door een mail te sturen 
naar organisatie@jeugdwerkravenstein.nl met daarin de volgende gegevens: 
- naam en leeftijd van de deelnemers  
- mobiel telefoonnummer van de contactpersoon. 
De groepen bestaan uit maximaal 10 personen en de kinderen die opgegeven 
worden, moeten begeleid worden door minimaal 1 volwassene. Houd hier rekening 
mee bij de inschrijving! 
 
Let op: Vol is vol! 
 
Op uiterlijk 23 oktober krijg je van ons een mail met de starttijd, mits je je op tijd 
aangemeld hebt. Mocht je de mail niet ontvangen hebben, neem dan zelf even 
contact op.  
 
De kosten voor de tocht bedragen 2,50 per persoon, op de avond zelf (liefst gepast) 
te voldoen. 
 
We hopen jullie allen te zien op 29 oktober! 
 
Bestuur en medewerkers JWR 
___________________________________________________________________ 
 
Onze ervaring is dat de tocht voor de jongere kinderen best spannend is. We laten 
dus aan de ouder(s)/verzorger(s) over om in te schatten of de kinderen hieraan mee 
kunnen doen. Ook zal de tocht niet toegankelijk zijn voor wandelwagens en mensen 
die slecht ter been zijn. 

 
Wij doen weer mee met de Rabobank Clubkascampagne. Stem dus tussen 10 en 23 
oktober op Jeugdwerk Ravenstein! 
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