UITNODIGING
Stichting Jeugdvakantiewerk ’s-Gravenzande
Contactpersoon leiding: Ingrid van der Ploeg, Roerdomp 46, 2693 AS ‘s-Gravenzande. Tel: 0174 420817
Email vakantieweek@gmail.com
Website www.kindervakantieweek.info

’s-Gravenzande, 25 maart 2009
Aan de vrijwilligers van de kindervakantieweek

Hallo allemaal!
Dit jaar vindt de kindervakantieweek plaats van:

17 tot en met 21 augustus 2009
De grote lijnen van het programma voor de kindervakantieweek zijn bekend. Het thema
van de kindervakantieweek is: “Fashion, Dance & Music”. Het wordt weer een enorm
spektakel met als hoogtepunt optredens van de kids in een heus zelf gebouwd theater op
het scouting terrein aan de Maasdijk en een optreden van Timor uit So You Think You
Can Dance.
Wij willen onze ideeën en plannen graag aan jullie voorleggen op de eerste bijeenkomst
met de leiding, welke gehouden zal worden op:
datum :
plaats
:
adres
:
aanvang :

woensdag 8 april a.s.
’s-Gravenzandse V.V. (kantine Rood-Wit)
Kon. Julianaweg 154 te ’s-Gravenzande.
om 19.30 uur

De volgende bijeenkomsten zijn gepland op donderdag 14 mei en op dinsdag 30 juni.
Schrijf deze data alvast in je agenda! Jullie aanwezigheid bij de bijeenkomsten is voor
ons belangrijk!
Indien je niet aanwezig kunt zijn op 8 april en je wilt wel meedoen met de
kindervakantieweek, laat ons dat a.u.b. weten (telefonisch of per email). Ook als je dit
jaar niet mee wilt of kunt doen, willen wij dat graag horen.
Oproep voor nieuwe leiding.
Elk jaar zijn we op zoek naar nieuwe leiding, met name voor de oudere kinderen. Kijk
eens om je heen en benader de mensen waarvan je denkt dat ze het leuk vinden om
mee te doen aan de kindervakantieweek.

Tot ziens op woensdag 8 april.
Met vriendelijke groeten,
Het bestuur van de Kindervakantieweek
Edwin van Wensveen (tel. 0174 - 42 13 13), Colette van Geest (tel. 0174 – 24 14 34),
Jacqueline Simonis, Astrid Heskes, Marco Heskes, Annet Vis, Marina van Marrewijk,
Marianne van Geest, Stefan van Wensveen en Dennis Tukker.

