Vakantieperiode 10-17 augustus 2013

Superhelden
Weet je niet wat doen deze zomer?
Kom dan met ons mee naar Waulsort...

Activiteiten :
★ Sport
★ Spel
★ Dans
★ Toneel
★ Dagwandeling
langs de Lesse
★ Bos- en nachtspel
★ Daguitstap
★ Kayakspelen
★ Themafuif
★ BBQ
★ Afvaart van de Lesse

www.vacarsa.be

Wat? een actieve vakantieperiode rond het thema “superhelden”
Wie? voor kinderen van 8 tot 18 jaar
Waar? te Waulsort nabij Dinant
Wanneer? van 10 tot 17 augustus 2013
Prijs? € 205,-

Leden kunnen inschrijven vanaf 1 januari 2013
Niet-leden vanaf 1 februari 2013

VACARSA! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Vakantieperiode
10–17 augustus 2013
Vakantieperiode
10–17 augustus 2013
Themaweek
Mevrouw, Mijnheer,
Vacarsa is een vzw die reeds 60 jaar ten dienste staat van het GO!
Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. De vereniging
organiseert naast bosklassen en week-ends, ook vakantieperioden
in Waulsort bij Dinant. Elk jaar nemen tientallen leerlingen uit het
Gemeenschapsonderwijs deel aan deze vakanties.

Themaweek
“Superhelden”

Inschrijvingsstrook
(Enkel deze inschrijvingsstrook gebruiken a.u.b.)
Naam en voornaam: ..........................................................
............................................................................................
Adres: ………………………………………………………….
............................................................................................
............................................................................................
Jongen/meisje:

…………................................................

Geboortedatum: …………................................................
School:

…………................................................

Klas:

…………………..

Dit jaar wordt een week georganiseerd met als thema:
“Superhelden”. (Dit thema werd gekozen door de deelnemers van
onze themaweek “Harry Potter” die in 2012 plaatsvond.)

Telefoonnummer: …………………..

Wanneer ? Van zaterdag 10 augustus 2013 tot en met zaterdag 17
augustus 2013.

Wenst in te schrijven voor de themaweek VACARSA
augustus 2013.

Voor wie ? Voor kinderen van 8 jaar af (of die in het 3de leerjaar
zitten) tot 18 jaar (dus ook voor het secundair onderwijs).

Een niet-recupereerbaar voorschot van € 25,-- werd gestort
op rekening 853-8576271-48 van Hertmans L. te Aartselaar
(de datum van storting geldt als volgorde voor de inschrijving).

De prijs:

€ 205,-

Wie wenst in te schrijven voor deze themaweek, kan bijgevoegde
inschrijvingsstrook ofwel ingevuld afgeven op het secretariaat van de
school, ofwel opsturen naar L. Hertmans, Frits Van den Berghelaan,
145A te 2630 Aartselaar. Een voorschot van € 25,- is vereist. (Dit
voorschot wordt in mindering gebracht op de totaalprijs maar is niet
recupereerbaar.)

E-mail:

…………………..

Datum:

…………………..

Handtekening:

…………………..

Gelieve zo snel mogelijk in te schrijven. De plaatsen zijn
beperkt!

Met vriendelijke groeten,
De verantwoordelijke Vacarsa
Leo Hertmans

Nog enkele
sfeerbeelden...

Bezoek onze website voor meer
foto’s, of meer informatie over
VACARSA en haar vakantieperioden.

www.vacarsa.be

