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Beste tovenaarsleerling van bubbel 6,

We zijn blij jou te mogen vertellen dat je bent toegelaten tot Blaakstein, onze school van de toverkunsten. Nog een paar 
weekjes geduld…. En dan mag je tijdens de KVW week komen om te leren toveren. Op onze toverschool is het nooit saai…. 

Het belooft één groot feest te worden, vol uitdagingen en verrassingen. 

Om een goede start te maken op onze school voor de toverkunsten kun je het beste onderstaande informatie goed 
doorlezen. We wensen je alvast een magische vakantie en KVW week toe.

Mede namens de leiding van KVW de Blaak,

Lucinda Liefenleed
hoofd magie van Blaakstein

Jij doet mee aan KVW de Blaak! Daarom verwachten we jou op maandag 30 augustus op onze toverschool, waar jij een 
training zult krijgen in de toverkunsten. Deze training duurt een hele week, tot en met vrijdag 3 september. Iedere dag word 
je op het KVW terrein verwacht (veld bij de tent tegenover winkelcentrum De Blaak), van waaruit wij je begeleiden naar onze 
toverschool. Zorg dat je op tijd bent!  En let op: Bubbel 6 verzamelt iedere ochtend en aan het eind van de middag op het 
voetbalveldje bij de Swalm (over het bruggetje).

Nog enkele belangrijke weetjes om er een magische week van te kunnen maken
• Op onze toverschool hebben we verschillende klassen, daarvoor wordt jij ingedeeld in een groepje. De week 

voorafgaand aan KVW kun je op onze website de groepsindeling vinden.
• Tijdens de KVW week is het handig om stevige schoenen te dragen (zeker op dinsdag en vrijdag) en om eventueel een 

regenjas mee te nemen.
• Trek verder gemakkelijke (speel)kleding aan. KVW de Blaak is niet verantwoordelijk voor kapotte, vieze of zoekgeraakte 

kleding of spullen. Van ons krijg je een T-shirt. Dat dien je de gehele week zichtbaar te dragen, zodat wij jou kunnen 
herkennen als één van onze tovenaarsleerlingen.

• Je krijgt van ons tijdens de week regelmatig iets lekkers te snoepen, of een lekker drankje. Maar je dient wel jouw eigen 
lunchpakket en voldoende drinken mee te nemen.

• In verband met onzekerheden rondom Corona gaan we dit jaar geen uitstapje maken. Maar we zouden geen toverschool 
zijn als we op de woensdag daarvoor in de plaats de wijk niet om zouden toveren tot één groot speelparadijs. Deze dag 
zal pas om 17:00 uur eindigen.

• Op vrijdag vindt ons programma grotendeels plaats in het centrum van Tilburg. U dient uw kind dan af te zetten in de 
stad. Daarvoor organiseren we tussen 08:30 en 09:00 uur een ‘kiss & ride’ in de stad. Ophalen uit de stad is niet nodig. 
Meer informatie over deze dag ontvangt u in de week zelf via de mail en is terug te vinden op onze website. 

• Mocht je tijdens de week (om welke reden dan ook) een dag(deel) afwezig zijn, dan kun jij je tussen 08:00 en 08:45 uur 
afmelden via de app op telefoonnummer 06 20284383. 

Onze lestijden
• Maandag van 09:00 tot dinsdag 16:00 uur
• Woensdag van 09:00 tot 17:00 uur
• Donderdag van 09:00 tot 16:00 uur én van 19:00 tot 22:00 uur
• Vrijdag van 09:00 tot 16:30 uur 
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Overnachting van maandag op dinsdag
Zoals je misschien al gezien hebt, heb je als tovenaarsleerling van bubbel 6 andere tijden dan alle andere 
tovenaarsleerlingen.  Dat komt omdat je als oudste tovenaarsleerling een aantal voordeeltjes hebt. Let op, want dit is 
belangrijk:

Op maandag dien je op de fiets naar KVW te komen. Je hebt deze dag namelijk ook een overnachting op onze kamplocatie. 
Daar vertrekken jullie op de fiets naartoe. Naast je fiets dien je daarom op maandagochtend minimaal de volgende spullen 
mee te nemen:
• Tent
• Slaapzak
• Luchtbed en kussen
• Verzorgingsspullen

Deze bagage gaat in een vrachtwagen mee naar de kamplocatie. 
Daar kun je dus voor én na de kamplocatie niet meer bij. Denk 
eraan dat jij op maandag je lunch, drinken en eventueel 
een regenpak in jouw rugzak meeneemt op de fiets. Houd voor 
vertrek zelf je fietssleutel bij je. 
Kampeerspullen overigens liever niet inpakken in vuilniszakken, die scheuren erg gemakkelijk.
We zouden het fijn vinden als jij als tovenaarsleerling jouw mobiele telefoon thuis laat. 
Voor noodgevallen beschikt de leiding over een mobiele telefoon. 
Verder is het belangrijk dat jouw fiets voldoet aan het fiets reglement. Dit reglement is te vinden 
op onze website: www.kvwdeblaak.nl. Voor vertrek zullen we de fietsen controleren, zodat we 
veilig op pad kunnen. Voldoet de fiets op dat moment niet aan het reglement, dan kan het bestuur 
besluiten dat uw kind niet mee kan naar de activiteit. 

Heb je een speciaal dieet of allergie, geef dit dan door via mark@kvwdeblaak.nl Dan kan de leiding daar rekening mee 
houden i.v.m. avondeten op de kamplocatie. 

Avondprogramma donderdag avond
Op dinsdag is ons lesprogramma om 16:00 uur afgelopen. Maar jij wordt om 19:00 uur weer bij ons terugverwacht. Dan 
hebben we namelijk nog speciaal voor de leerlingen van bubbel 6 een leuke avondactiviteit. Daarvoor dien je met de fiets te 
komen. Rond 22:00 uur verwachten wij weer terug te zijn. De activiteit blijft nog even geheim. Mocht je hier, naast je fiets,
nog iets voor mee moeten nemen, dan zullen we dat tijdig via de mail én in de week zelf doorgeven. 

We hopen je zo voldoende te hebben geïnformeerd. Mochten er toch nog vragen zijn, dan 
kan je die stellen via info@kvwdeblaak.nl. We zien jou graag over een aantal weken en  we
zullen er alles aan doen om er dan samen met jou een magische week van te maken! 

http://www.kvwdeblaak.nl/
mailto:mark@kvwdeblaak.nl

