Geacht mevrouw, heer,
Humanitas afdeling Smallingerland-Opsterland organiseert jaarlijks KINDERVAKANTIEWEKEN
voor kinderen die niet op vakantie gaan omdat ouders onvoldoende financiële middelen
hebben.
Ook organiseert Humanitas ZOMER OPVANG WEKEN voor kinderen met AD(H)D en/of
Autisme. Deze Zomer Opvang weken zijn bedoeld om ouders/verzorgers te ontlasten tijdens de
zomervakantie.
In beide weken gaat het om kinderen van 6 t/m 12 jaar. De kosten voor ouders bedragen € 30,per kind/per week.
Vorig jaar zijn de vakantieweken niet doorgegaan; Covid-19 verstoorde de plannen.
We weten nu beter waarmee we te maken hebben en we gaan er vooralsnog vanuit dat er
tijdens de zomervakantie veel meer mogelijk is dan op dit moment. Daarom denken we dat de
Kindervakantieweken/zomer opvang weken in 2021 met een aantal extra maatregelen door
kunnen gaan.
Vol enthousiasme zijn alle vrijwilligers van de Kindervakantieweken bezig met de voorbereiding.
Locaties (Appelscha en Grollo) zijn gereserveerd, nieuwe vrijwilligers worden geworven en de
week programma’s zijn in de maak. Onderstaand de planning 2021.
WEEK
28
29
30
31

kvw friesland
kvw friesland
kvw friesland
Zomeropvang
Zomeropvang

Leeftijd
6/7/8 jaar
11/12 jaar
9/10 jaar
6/9 jaar
10/12 jaar

Locatie
Appelscha
Grollo
Appelscha
Appelscha
Appelscha

aanwezig kinderen
zondag 11/7 - vrijdag 16/7
zondag 11/7 - zaterdag 17/7
zondag 18/7 - zaterdag 24/7
maandag 26/7 - vrijdag 30/7
maandag 2/8 – vrijdag 6/8

Als uw kind in aanmerking komt voor een week vakantie kunt u uw kind onder voorbehoud
hiervoor alvast aanmelden (per mail, per telefoon) bij ondergetekende vóór 10 mei 2021.
Er zijn in totaal 12 plaatsen beschikbaar. Op volgorde van binnenkomst van aanmelding
worden de plaatsen toegewezen.
We gaan op 17 mei 2021 definitief bepalen of de vakantieweken wel of niet doorgaan. Daarna
wordt met degene die zich hebben aangemeld contact opgenomen om het vervolg te
bespreken.
U kunt uw kind aanmelden per mail bij:
kvdveen24@hotmail.com
of
telefoonnummer 06 16971626
Met vriendelijke groet,

Klaas van der Veen,
Coördinator Kindervakantieweken Humanitas afdeling Smallingerland-Opsterland

