
  

   

 
 
 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
Uw kind heeft aangegeven mee te willen doen met het KinderWijkTeam De Laar Oost.  
Met deze brief willen wij u informeren over het KinderWijkTeam en hoe u uw kind aanmeldt. 
 
Wat is het KinderWijkTeam? 
Het KinderWijkTeam is een educatief project rondom het thema natuur, milieu en zwerfafval 
voor kinderen van 7 t/m 12 jaar. Gewapend met knijpers en vuilniszakken trekken wij de wijk 
in om zwerfvuil op te ruimen. De kinderen leren spelenderwijs dat afval niet alleen afval is, 
maar een waardevolle grondstof. Tijdens de activiteiten leert uw kind het belang van 
afvalscheiding en de invloed van afval in de natuur. Door de activiteiten voelen zij zich 
sneller verantwoordelijk voor hun eigen leefomgeving. 
 
De kinderen komen 10 weken lang op vrijdag bij elkaar. 
Tijdstip: De inloop is van 12.30 - 13.00 uur. Deze tijd kunnen de kinderen gebruiken om mee 
genomen lunch te nuttigen. De activiteit start om 13.00 – 14.00 uur. 
Locatie: Het handvaardigheid lokaal van het Startblok. 
De eerste bijeenkomst is op vrijdag 13 september. 
 
Om uw kind in te schrijven voor het KinderWijkTeam, kunt u op de website onder het kopje 
aanmelden het inschrijfformulier in vullen of de gegevens mailen naar 
aanmelden@hetkinderwijkteam.nl. Kiest u voor aanmelden via de mail, graag de volledige 
gegevens zoals hieronder aangegeven invullen en als onderwerp De Laar Oost gebruiken. 
Heeft u geen internet? Bel ons of lever het formulier in op school. 

 
Komt u de eerste keer ook even mee om kennis te maken? 
 
Voor- en achternaam    :  ………………………………………………………………   M / V 
 
Geb. datum          :  ……………………………     Groep : ……………………………. 
 
Straat en nr.     :  ………………………………………………………………………. 
 
Postcode / Plaats    :  ………………………………………………………………………. 
 
Telefoon(s)     :  ………………………………………………………………………. 
 
E-mail(s)     :  ………………………………………………………………………. 
 
School      :  ………………………………………………………………………. 
 
Bijzonderheden    :  ………………………………………………………………………. 
 
Handtekening    :  ………………………………………………………………………. 



  

   

 
 
 
 
 
Belangrijke informatie bij het aanmeldingsformulier: 
 
De kinderen komen 10 weken lang op vrijdag bij elkaar. 
Tijdstip: De inloop is van 12.30 - 13.00 uur. Deze tijd kunnen de kinderen gebruiken om mee 
genomen lunch te nuttigen. De activiteit start om 13.00 – 14.00 uur. 
Locatie: Het handvaardigheid lokaal van het Startblok. 
De eerste bijeenkomst is op vrijdag 13 september. 
 
Beloning 
Om uw kind voor dit belangrijke werk te belonen gaan we op een zaterdag of tijdens een 
schoolvakantie een uitstapje maken. 
 
Deelname 
Kinderen van het basisonderwijs in de leeftijd van 7 t/m 12 jaar. Deelname is op volgorde 
van inschrijving. U krijgt een bericht van ons wanneer uw kind op de deelnemerslijst staat. 
 
Kosten 
Deelname aan het KinderWijkTeam en bijbehorende activiteiten zijn geen kosten 
verbonden. 
 
Kleding 
Doe oude kleren aan want met het opruimen van zwerfafval kunnen kinderen vies worden.  
 
Foto’s en Film 
Tijdens de activiteiten kunnen er foto’s en filmopnames worden gemaakt die wij gebruiken 
voor Pr-activiteiten op onze website en sociaal-media. 
 
Schade en risico’s 
Schade aan accommodatie, materiaal, en eigendommen van anderen en dergelijke zal 
worden verhaald op degene die de schade heeft veroorzaakt. Alle kinderen die meedoen 
vallen onder de gemeenschappelijke aansprakelijkheidsverzekering en zijn dus verzekerd. 
 
Vakanties 
Tijdens de herfst-, kerst-, voorjaars- mei en zomervakantie zijn er geen KinderWijkTeam 
activiteiten. 
 
Uiteraard is uw kind op tijd aanwezig. Mocht dit niet lukken, laat dit weten op het 
onderstaand telefoonnummer.  
 
Meer informatie? Bekijk de website of neem contact met ons op. 
 


