Hallo jongens en meisjes, vaders, moeders en verzorgers,
Via deze brief leggen wij graag uit wat de jeugdvakantieweek precies inhoudt.
De week vindt plaats in de laatste week (maandag t/m donderdag) van de
zomervakantie in de bossen van Herperduin.
De basisschoolkinderen (groep 1 t/m 8) uit Ravenstein kunnen hieraan deelnemen.
De kinderen die pas 4 zijn geworden en in de instroomgroep zitten, kunnen zich ook
opgeven.
De kinderen van groep 1, 2 en wanneer mogelijk 3 zullen met de auto naar de
bossen gaan. Kinderen uit groep 4 t/m 8 gaan op de fiets.
De kinderen vertrekken ‘s morgens rond 9.00 en zijn ‘s middags rond 16.00 weer
thuis. Op de donderdag dienen alle kinderen door hun eigen ouders opgehaald te
worden. Ook broertjes, zusjes, opa’s en oma’s zijn dan van harte welkom!!!
Elk jaar staat de week in het teken van een thema. Dit thema zal als rode draad
steeds in toneelvorm terugkeren.
De kinderen worden in groepjes ingedeeld en krijgen per groep minimaal twee
groepsleid(st)ers en een eigen tent. Om deze tent mogen ze de eerste ochtend
bouwen, graven, enz. om er een eigen plekje van te maken.
Tijdens de week komen er verschillende activiteiten aanbod, zoals de speurtocht,
spelletjes in het bos en aan het water, zeskamp, ganzenbord, enz.
Voor drinken en wat lekkers wordt elke dag gezorgd. Er is volop limonade en tussen
de middag is er steeds een warme hap. Het is wel de bedoeling dat de kinderen zelf
een lunchpakketje meebrengen.
Uiterlijk twee weken voor het kamp ontvangt ieder kind digitaal een boekje waarin
vermeld staat bij wie ze in de groep en in de auto zitten, wat ze mee moeten nemen
en het kamplied!
Wanneer er nog vragen zijn, dan kun je altijd contact opnemen via e-mail
(organisatie@jeugdwerkravenstein.nl) of telefonisch met:
Ilse Smits, tel: 06-42349611
Marianne Willems, tel: 06-10640188
Voor meer informatie, kijk op www.jeugdwerkravenstein.nl
Bestuur JWR

Stichting JeugdWerk Ravenstein; Secretariaat: Gelrehof 2 5371 EM Ravenstein

