
 

 
Stichting JeugdWerk Ravenstein;  Secretariaat:  Gelrehof 2 5371 EM Ravenstein   

 
 
 
Hallo jongens en meisjes van de basisschool! 

 
Op zaterdagmiddag 10 juni vindt de proloog van JWR plaats.  
Het belooft een heel spektakel te worden, dus zorg dat je erbij bent!  
Jullie worden om 16:00 uur verwacht bij De Heus. 

 
Natuurlijk kan je jezelf dan ook opgeven voor de jeugdvakantieweek, welke wordt 
gehouden van maandag 21 augustus tot en met donderdag 24 augustus op de 
zandvlakte van Herperduin. Ook de VJ´s (middelbare school tot 16 jaar) zijn weer 
welkom. Zij kunnen een inschrijfformulier downloaden via de website. Wees er snel 
bij, want voor de VJ´s geldt een maximum van twintig personen. 

 
Kan je niet bij de proloog aanwezig zijn, dan kun je het inschrijfstrookje inclusief geld 
uiterlijk tot en met zondag 18 juni in de brievenbus doen bij: 
Ilse Smits, Gelrehof 2, tel. 06-42349611 
Marianne Willems, Den Ong 8,  tel: 06-10640188 
 
Wanneer je na deze datum nog inschrijft, kan je geen voorkeur meer opgeven bij wie je 
in het groepje wilt. 
Ongeveer twee weken voor de kampweek ontvangt je digitaal het kampboekje, waarin 
alle benodigde informatie en de groepsindeling te vinden is (zorg er dus voor dat het 
mailadres duidelijk geschreven is). 
 
Het inschrijfgeld is als volgt: 
Het eerste kind betaalt: € 18,= 
Het tweede kind betaalt: € 16,= 
Alle volgende kinderen betalen: € 14,= 

 
Kunt en wilt u als ouder in de vakantieweek ook meehelpen als leiding van een groepje, 
begeleider bij een activiteit, of als chauffeur (chauffeur enkel voor de kinderen van 
groep 1, 2 en 3 van de basisschool), dan kunt u zich ook op bovenstaande data opgeven 
(indien mogelijk minimaal 2 dagen). Wij zijn hier erg blij mee! 
Ook zoeken we nog handige en/of creatieve mensen die in het weekend voor de 
jeugdweek met het opbouwen van het kamp hand- en spandiensten kunnen verlenen. 

 
Alle informatie is nog na te lezen op www.jeugdwerkravenstein.nl. 
 
Tot zaterdag 10 juni! Zorg dat je hierbij aanwezig bent, want dit spektakel mag je niet 
missen!!!! 

 
Groetjes, 
JWR 
 



Probeer alles in te vullen en gebruik voor elk kind een apart strookje, zodat wij de gegevens zo goed 
mogelijk kunnen verwerken.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Naam: _________________________________________________________________ J  /  M 
Straat:  ______________________________________________________________________ 
Postcode: _______________ Tel:_______________________ Geb. datum:________________ 
Zit nu in groep: ________  (bij combigroep graag basisgroep omcirkelen) School: _________________ 
Wil in de groep bij:  _____________________________________________________________ 
Opmerkingen/medicatie/dieet:  ____________________________________________________ 
E-mail: ______________________________________________________________________ 
(E-mail graag duidelijk vermelden, zodat wij het juiste adres zullen gebruiken) 

Ondertekening ouders / verzorgers: 
Naam: _______________________________ Handtekening: ___________________________ 
 
!  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Naam: _________________________________________________________________ J  /  M 
Straat:  ______________________________________________________________________ 
Postcode: _______________ Tel:_______________________ Geb. datum:________________ 
Zit nu in groep: ________  (bij combigroep graag basisgroep omcirkelen) School: _________________ 
Wil in de groep bij:  _____________________________________________________________ 
Opmerkingen/medicatie/dieet:  ____________________________________________________ 
E-mail: ______________________________________________________________________ 
(E-mail graag duidelijk vermelden, zodat wij het juiste adres zullen gebruiken) 

Ondertekening ouders / verzorgers: 
Naam: _______________________________ Handtekening: ___________________________ 
 
!  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Wilt u auto rijden?  Ja / Nee      Maandag     Dinsdag     Woensdag     Donderdag 
Naam: ______________________________Ouder van:_______________________________   
Straat: ____________________________________________________________________ 
Postcode: ____________ Tel: ______________________ E-mail:_______________________ 
Aantal zitplaatsen voor kinderen in de auto (inclusief eigen kinderen): ____________________ 
De volgende kinderen rijden sowieso mee in de auto: _________________________________ 
* Denk eraan dat u in het bezit moet zijn van een inzittendenverzekering. 
 
! --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Wilt u leiding zijn?   Ja / Nee     Maandag    Dinsdag    Woensdag    Donderdag 
Wilt u helpen bij de opbouw van het kamp?        Ja / Nee     Zaterdag     Zondag  
Naam: ______________________________Ouder van: __________________________ M / V 
Straat: ______________________________________________________________________ 
Postcode: __________________ Tel: _____________________________________________  
E-mail: ______________________________________________________________________ 
Opmerkingen: ________________________________________________________________ 

 


