
Jeugdcommissie Hervormde gemeente Haaften

VAKANTIESPELWEEK HAAFTEN
16 T/M 18 AUGUSTUS 2022

UITNODIGING KLEUTERMORGENS
Hoi allemaal,
Nog een paar weken en dan is het al alweer zomervakantie!
Ook dit jaar zijn er de laatste week van de zomervakantie weer kleutermorgens! 

Als jij op 1 juni 4 jaar of ouder was en je zit nu in groep 0, 1 of 2, dan mag jij ook komen! 
Rondom het Bijbels thema Alles Andersom vertellen we elke morgen een verhaal uit de Bijbel Rondom het Bijbels thema Alles Andersom vertellen we elke morgen een verhaal uit de Bijbel 
en maken we een leuke verwerking. Daarnaast gaan we leuke dingen doen rondom het 
spelthema Beestenboel!

De kleutermorgens zijn op: 
Dinsdag 16 augustus van 09:00uur - 12:00uur
Woensdag 17 augustus van 09:00uur - 12:00uur
Donderdag 18 augustus van 09:00uur-13:00uur

Kosten per kind: € 8,- (te betalen op 16 augustus)Kosten per kind: € 8,- (te betalen op 16 augustus)
Locatie: Overblijflokaal CBS Goudenstein

Als jij ook komt, word het pas echt leuk!!    
Geef je snel op! Dat kan door een berichtje te sturen naar vakantiespelweek@gmail.com of 
door het onderstaande strookje in te leveren bij:
De Vakantiespelweekbox in de kas van de Burcht
Dineke van Horssen, Burg. M.P. van Willigenweg 36

Een week voordat de kleutermorgens van start gaan volgt een brief met extra informatieEen week voordat de kleutermorgens van start gaan volgt een brief met extra informatie
Voor vragen kan je contact opnemen met: Dineke van Horssen, tel. 0418-641951

Ja, ik wil graag meedoen met de Vakantiespelweek Kleutermorgens 2022!

Mijn naam is: ______________________________

Mijn adres is: ______________________________

Mijn telefoonnummer is: ______________________

Mijn geboortedatum is: ______________________

Ik zit nu (voor de zomervakantie) in groep: _______Ik zit nu (voor de zomervakantie) in groep: _______

Ik wil graag in het groepje bij: _________________

E-mailadres: _______________________________

tHEMA 2022:

ALLES ANDERSOM
BEESTENBOEL


