VOVH

Vakantie Ontspanning Vleuten

Kindervakantieweek Vleuten Haarzuilens
Hallo allemaal!
De staf van de VOVH is alweer druk bezig met de
voorbereidingen voor de kindervakantieweek VleutenHaarzuilens 2017! En we hebben er zin in!
De kindervakantieweek is van maandag 14 augustus
t/m vrijdag 18 augustus 2017 en wordt
georganiseerd door de Stichting Vakantie Ontspanning
Vleuten-Haarzuilens. Het thema voor dit jaar is:

op de camping!
Tenten bouwen, spelletjes doen, knutselen in de miniclub of dansen in de disco. Op de camping is het altijd
feest!
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De kindervakantieweek wordt al
jaar professioneel georganiseerd door een groep enthousiaste vrijwilligers vóór de jeugd van Vleuten en Haarzuilens.
Een mooie traditie in Vleuten en Haarzuilens waar
we trots op zijn!
Tot augustus! De staf VOVH
Inschrijven voor de kindervakantieweek:
Let op, er verandert voortaan iets in de bevestiging inschrijving voor deelname aan de kindervakantieweek! Zie dikgedrukte tekst.
De inschrijving voor deelname aan de kindervakantieweek verloopt elektronisch via de website van de
VOVH: www.vovh.nl
De inschrijving opent op de website van de VOVH op
woensdag 31 mei 2017 om 20.00 uur en sluit zodra wij
vol zitten. De betaalavond is op woensdag 7 juni 2017
van 19.00 tot 21.00 uur in De Schakel aan de Schoolstraat 11 te Vleuten.
De kosten voor het inschrijven bedraagt euro 30,00
per deelnemer en moet contant worden voldaan op de
betaalavond.
Als minimum leeftijd voor de kinderen geldt dat ze
voor 31 december 2017 6 jaar zijn geworden.

Per persoon kunnen er maximaal 4 kinderen opgegeven worden. Geeft u (ook) andermans kinderen op, vul
dan hun naw-gegevens in, niet die van uzelf. Er kunnen max. 3 namen worden opgegeven waar u kind/
kinderen mee in een groepje willen. Wij proberen er
rekening mee te houden dat er minimaal 1 vriendje/
vriendinnetje in de groep zit.
Het inschrijfformulier wordt automatisch verwerkt. Als het inschrijvingsformulier goed is ingevuld ontvangt u een e-mail dat wij uw inschrijving
hebben ontvangen.
Let op: wij bevestigen daarna zo spoedig mogelijk
per e-mail of dat uw aanmelding voor de
kindervakantieweek definitief is!
Met het inschrijfnummer op de e-mail kunt u op de
betaalavond de inschrijving definitief maken door te
betalen, pas na betaling is uw inschrijving dus definitief. Let op: alleen als u een bevestiging ontvangt
kunt u op de betaalavond komen. Neem de e-mail van
de inschrijving dan ook mee.
U bent verplicht het inschrijfformulier naar waarheid in te vullen. Mocht blijken dat u dit niet gedaan
heeft houden wij het recht uw inschrijving te verwijderen en het inschrijfnummer weer vrij te geven. Als
u niet op bent komen dagen op de betaalavond houden
wij het recht om uw inschrijfnummer weer vrij te
geven.
Deelnemers mogen maar 1x ingeschreven worden, als
bij controle blijkt dat kinderen dubbel zijn ingeschreven, worden zij uitgesloten van deelname aan de
kindervakantieweek. Dit geldt ook als een deelnemer
door 2 of meerdere personen is ingeschreven.
We hanteren een reservelijst. Als u de mededeling
krijgt dat wij vol zitten betekend dat ook de reservelijst vol zit. Wij attenderen u erop dat het geen
zin heeft om contact op te nemen met Stichting
VOVH voor eventuele
extra plaatsen.
Meer uitleg over het
elektronische inschrijven vindt u op onze
website www.vovh.nl

Belangrijke informatie:

Tijden dagdelen:

U verneemt pas weer van de VOVH op het moment
dat de leiding, in het weekeinde vóór de
kindervakantieweek, zich bij u thuis komt voorstellen.
U krijgt dan een groepsnummer met logo van de VOVH,
dat uw kind de gehele week zichtbaar op de kleding
moet dragen. Ook ontvangt u het definitieve
programma met de tijden en plaatsen en verdere
informatie over de kindervakantieweek.

Maandag:
Ochtend: 9.00 –12.00
Middag: 13.30-16.00
Dinsdag: Ochtend 9.00-12.00
Middag 13.30-16.00
Woensdag: Ochtend 9.00-12.00
Middag: vrij
Avond: 18.30-± 20.15
In de avond wordt er een (verkleed) optocht
gehouden door Vleuten.
Donderdag: Ochtend 9.00-12.00
(Rode groepen blijven eten.)
Middag: 14.00 –16.00
Vrijdag: 9.00-± 17.00 dag uit

Bent u niet thuis, geen probleem, de leiding stopt dan
alle informatie bij u door de brievenbus.
Mocht u zondagavond nog niemand hebben gezien of
geen spullen hebben ontvangen neem dan pas contact
met ons op.
De groepen zijn niet gemengd, er zijn dus alleen
jongens en meisjes groepen. Hierop worden geen
uitzonderingen gemaakt.
Het is niet mogelijk om kinderen voor losse
dagdelen in te schrijven
De kinderen worden bij ons ingedeeld in groepjes
op leeftijd, elke leeftijd heeft een eigen kleur.
Groepenindeling: Geel 5-6jaar, Groen 7-8 jaar,
Blauw 9-10 jaar, Rood 11-12 jaar
Op onze website komt binnenkort ook het
programma van de kindervakantieweek te staan.

NB. De kinderen gaan tussen de middag naar huis
m.u.v. de vrijdag.
Het definitieve programma met de tijden en
plaatsen ontvangt u van de leiding bij het voorstellen
in het weekeinde voor de kindervakantieweek.

Op onze facebook posten wij in de week leuke weetjes, filmpjes en veel foto’s, volg ons daar!

Deze week wordt georganiseerd door:

Kinderen met een beperking:

Bestuur:
Marjoleine Gondelach
Gerrit van Doorn

Voor kinderen met een lichamelijke en/of
verstandelijke beperking is het mogelijk om mee te
doen met kindervakantieweek.
Er is geen aangepast programma, de kinderen draaien
in overleg met de ouders mee met delen van het
bestaande programma. Voor vragen en voorwaarden
kunt u e-mailen naar info@vovh.nl.

Stafleden:
Jaap Goudkamp, Thijs van de Beek, Erwin Struik,
Gerard Norbruis, Gemma van Doorn, Jason Tijmensen, Maaike Bos, Irene de Rooij, Petra van Dam,
Sjur Wolswijk, Ferry de Groot, Cora Kegel,
Dominque Bosman, Frank van Es, Corine van Rossum,Karin Bos, Leonie Bakker, Ruud Ashmann,
Jeffrey Bosman, Kimberly Dijksterhuis, Vinesh
Koelfat, Timo van Dijk, Fons Nieuwenhuizen, Bart
Nieuwenhuizen, Robin Dijksterhuis, Anna van de Bovenkamp, Laura Voordouw, Maureen van Soest en
Lotte Borger.
De EHBO wordt verzorgd door de EHBO Vereniging
Haarrijn.

Meer weten over de VOVH?
Bezoek onze website!
www.vovh.nl
Volg ons ook op twitter: @stichtingvovh
en op facebook: stichtingVOVH

