
INSCHRIJFFORMULIER 
KINDERVAKANTIEWEEK 
ERP-KELDONK-BOERDONK 
 
 
  
 
De kindervakantieweek vindt dit jaar plaats van dinsdag 9 t/m vrijdag 12 juli 2019 op het 
kindervakantieweekterrein in de Goorse bossen. Deze week is bedoeld voor alle kinderen van  
groep 2 t/m 8 uit Erp, Keldonk en Boerdonk.  
 
Er zijn twee inschrijfmomenten gepland. Wil je meedoen, zorg dan dat je het inschrijfformulier en het 
inschrijfgeld op één van de twee onderstaande momenten komt inleveren in het JJC! 
Het is daarbij belangrijk om met gepast geld te betalen. 
 

 Inschrijfmoment 1:  Zaterdag 23 maart 2019 van 9.00-13.00 uur  

 Inschrijfmoment 2:   Maandag 1 april 2019 van 19.00-21.00 uur  
 
LET OP: Wanneer je je niet op één van de twee momenten hebt ingeschreven, is het helaas niet meer 
mogelijk om nog mee te doen aan de kindervakantieweek 2019.  
 
Inschrijfkosten:  € 12,50 per kind.  
 
Op onze website www.jjc-erp.nl/kindervakantieweek kun je alle benodigde informatie vinden.  
 
Natuurlijk mag je ook dit jaar weer drie namen van vriendjes en/of vriendinnetjes invullen op het 
inschrijfformulier, waarbij je in de graag in de groep wil. Dat wil echter NIET zeggen dat je bij alle drie  
de kinderen in de groep komt.  
 
Voor de kindervakantieweek start, zorgen wij er voor dat je je naamkaartje in huis hebt. Dan weet je 
dus ook in welke groep je bent ingedeeld. Je bent verplicht om je naamkaartje de gehele week 
zichtbaar te dragen!  
 
 

Bij het inleveren van dit inschrijfformulier geeft u toestemming dat er foto’s van u en/of uw 
kind(eren) gemaakt worden. 
 
We hopen jullie allemaal weer te mogen begroeten op het kindervakantieweekterrein. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Organisatie Kindervakantieweek Erp-Keldonk-Boerdonk  

http://www.jjc-erp.nl/kindervakantieweek


INSCHRIJFFORMULIER 
KINDERVAKANTIEWEEK 
Bij het inleveren van dit inschrijfformulier geeft u toestemming dat er foto’s van u en/of uw 
kind(eren) gemaakt worden. 
 

Voornaam:  ………………………………………………………………………… 

Voorvoegsel:  ………………………………………………………………………… 

Achternaam:  ………………………………………………………………………… 

Adres:   ………………………………………………………………………… 

Postcode:  ………………………………Plaats:.……………………………. 

Geb. datum:  ………………………………………………………………………… 

Emailadres ouders: ………………………………………………………………………… 

   □ Man   □ Vrouw 

Telefoon:  ………………………………………………………………………… 

Telefoon (2):  ………………………………………………………………………… (bij niet bereikbaar nummer 1) 

Telefoon (3):  ………………………………………………………………………… (bij niet bereikbaar nummer 2) 

   □ ST NICOLAASSCHOOL □ DE EMPEL 

□ MARIASCHOOL  □ ANTONIUSSCHOOL 

□ ANDERE SCHOOL……………………………… 
 

Huidige groep: □2 □3  □4  □5 □6 □7 □8 

Vink aan als dit van toepassing is: mijn papa / mama / broer / zus / opa / oma helpt mee bij kvw □ 

Naam van familielid: …………………………………………………………………………………… 
 

BIJZONDERHEDEN: Medische gegevens die van belang zijn graag jaarlijks opnieuw invullen. Denk 
bijvoorbeeld aan allergieën voor voedingsstoffen, wespensteken, handicaps, etc. 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Hieronder mag je drie namen van vriendjes en/of vriendinnetjes opschrijven. We gaan proberen hier 
rekening mee te houden tijdens het indelen van de groepen, maar dit wil NIET zeggen dat je bij alle drie 
de kinderen in de groep komt. Deze kinderen moeten wel in dezelfde jaargroep zitten als jij.  VUL JE 
MAAR ÉÉN NAAM IN, DAN KUNNEN WIJ NIET GARANDEREN DAT JE BIJ DAT KIND IN DE GROEP KOMT! 
 
1: Naam:  ………………………………………………………………… 
    Groep en school:  ………………………………………………………………… 
 
2: Naam:  ………………………………………………………………… 
    Groep en school:  ………………………………………………………………… 
 
3: Naam:  ………………………………………………………………… 
    Groep en school:  ………………………………………………………………… 



MEDEWERKERSFORMULIER 
U kunt dit formulier invullen en inleveren tijdens de inschrijfmomenten in het JJC of digitaal invullen en 
mailen naar kvw@jjc-erp.nl. U vindt dit formulier op de website: http://jjc-erp.nl/kindervakantieweek    

 
Bij het inleveren van dit inschrijfformulier geeft u toestemming dat er foto’s van u en/of uw 
kind(eren) gemaakt worden. 

Voornaam: 
  

Voorvoegsel: 
 

 

Achternaam: 
 

 

Adres: 
 

 

Postcode: 
 

 

Woonplaats: 
 

 

Telefoon: 
 

 

Mobiel: 
 

 

E-mail adres: 
 

 

Geboorte datum: 
  M / V: 

 
 

EHBO diploma:   BHV diploma:  Meegeholpen in 2018:   Maatschap. stage 

 Ja  Ja  Ja  Ja 

 Nee  Nee  Nee  Aantal uren 
 

Bij onderstaande vragen gelieve aan te kruisen waar uw voorkeur naar uit gaat. 
 

Dinsdag 9 juli    Woensdag  10 juli 

  Dinsdag voormiddag  Woensdag voormiddag 

  Dinsdag namiddag  Woensdag namiddag 

 Hele dag  Hele dag 
 

Donderdag 11 juli   Vrijdag 12 juli 

  Donderdag voormiddag  Vrijdagochtend (tot 13.30u) 

  Donderdag namiddag 

 Hele dag 

Mijn voorkeur gaat uit naar het begeleiden van: 

 Kinderen van groep 2 t/m 4  Bij eigen 
kind 

Ja/nee 

   
  

Kinderen van groep 5 t/m 8 Naam  

 Spel School  

 Geen voorkeur Groep  

 Keuken/materiaal/verkeersregelaar 

Opbouwen/afbreken: 
Ook voor het opbouwen en afbreken van de kindervakantieweek 2019 geldt: vele handen maken licht 
werk! 

  Zaterdag 6 juli               09.00-15.00 uur verzamelen bij het JJC!!! 

  Maandag 8 juli    09.00-16.00 uur verzamelen op het KVW terrein 

   Vrijdagmiddag 12 juli 13.30-17.00 uur verzamelen op het KVW terrein 

 Zaterdag 13 juli  09.00-15.00 uur verzamelen op het KVW terrein 

 
Indien u niets meer verneemt, wordt u ingedeeld op de door u aangekruiste data en tijden. 

Gelieve deze data en tijden in uw agenda te noteren! Of, maak een kopie van het inschrijfformulier☺download 

mailto:kvw@jjc-erp.nl
http://jjc-erp.nl/kindervakantieweek

