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Hallo jongens en meisjes van de basisschool! 
 
Dit jaar is alles anders, zo ook de jeugdweek.  
Toch willen we deze speciale week zeker niet ongemerkt voorbij laten gaan! 
Zorg dus dat jij en je gezin maandag 17 tot en met donderdag 20 augustus vrijhouden! 
 
Wat gaan we doen? 
Uiteraard wordt er elke ochtend gestart met een (digitaal) verhaal en zal de week op 
donderdagmiddag afgesloten worden met een knaller van een ontknoping!  
Verder ontvangen jullie van ons een JWR vakantie-doeboek waarin je voor de hele week leuke 
opdrachten vindt.  
En natuurlijk bieden we, zoals jullie van ons gewend zijn, een programma aan met zowel een 
ochtend- als een middagactiviteit. Welke activiteiten dat zijn, hoor je later, maar deze zullen altijd 
afgestemd zijn op de dan geldende RIVM-richtlijnen.  
Sommige activiteiten zijn voor thuis. Maar er zullen ook activiteiten in en door Ravenstein 
plaatsvinden.  
 
Wat is anders? 
Dit jaar neem je niet deel aan een groepje met leeftijdgenoten, maar doe je mee met je eigen gezin! 
Wij zorgen dat de opdrachten en activiteiten afgestemd zijn op de verschillende leeftijdsgroepen. 
Natuurlijk snappen we dat jullie ook graag activiteiten met andere kinderen willen doen. Waar 
mogelijk gaan we daar zeker voor zorgen! 
Belangrijk om te weten is dat ouders zelf moeten begeleiden; er wordt door ons dus niet voor 
begeleiding gezorgd. Om er toch voor te zorgen dat iedereen het gezellig heeft, of ouders onderling 
iets kunnen regelen qua begeleiding, mag je een ‘duogezin’ opgeven. Dit betekent dat jouw ouders 
voor de inschrijving één ander gezin mogen zoeken met wie jullie samen opgeven. Spreek dit dus van 
tevoren met elkaar af! 
Wat ook anders is, is de inschrijving. Deze zal vanaf dit jaar digitaal plaatsvinden. Via 
www.jeugdwerkravenstein.nl kan je jezelf tussen 1 en 14 juni aanmelden én meteen online betalen. 
Het inschrijfgeld bedraagt dit jaar €5,- per kind. Controleer na aanmelding of je een bevestiging hebt 
ontvangen. 
Twee weken voor de jeugdweek ontvangen jullie verder bericht, waarin alle benodigde informatie te 
vinden is.  
 
 VJ’s 
Ook voor de VJ’s (middelbare school tot 16 jaar) hebben we een alternatief bedacht. Dit jaar helaas 
geen hele kampweek, maar wel een superleuke middag- en avondactiviteit, welke zal plaatsvinden 
op dinsdag 18 augustus. Hiervoor kan je jezelf ook online opgeven van 1 t/m 14 juni via de website 
www.jeugdwerkravenstein.nl.   
 
Wil je vast een voorproefje?  
Zorg dan dat je op 1 juni (Tweede Pinksterdag) om 18:15 uur voor de TV zit voor onze eerste echte 
digitale proloog! Deze is te vinden bij Omroep Walraven en later ook terug te vinden op onze website 
en via social media. Vanaf dat moment is de inschrijving ook geopend. Inschrijven kan tot en met 14 
juni.  
 
Groetjes JWR 
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