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VOORWOORD

KVW 2021 komt er weer aan!
Het aftellen is begonnen. De voorbereidingen zijn in volle gang. 
Op 15 augustus 2021 gaat kindervakantiewerk 2021 eindelijk van 
start. Op deze dag mogen wij vele kinderen, medewerkers, lio’s en 
vrijwilligers verwelkomen in het tuurhoes te Guttecoven.

In tegenstelling tot vorig jaar zal dit jaar weer een “normalere”  
KVW week worden. Zoals jullie van ons gewend zijn, staat er dit 
jaar een diner en overnachting gepland. Het weidefeest moeten 
wij helaas nog een jaartje uitstellen, maar dat mag de pret niet 
drukken. 
Ook dit jaar maken wij er met zijn allen een groots feest van!

Dansjes, muziek, speurtochten, springkussens, spellen, sport en 
een uitje zorgen ervoor dat het weer een te gekke week wordt!

Wij hebben er al zin in. Jullie ook? Tot snel!



Algemeen

1. Vergeet je voor de KVW Week niet het geld over te maken naar 
onze bankrekening? Anders kunnen we geen passe-partout 

verstrekken.

2. In tegenstelling tot andere jaren vindt de passe-partout 
verstrekking plaats op maandagochtend tijdens ons 

ochtendprogramma.

3. Verandert er nog iets aan je aanmelding? Stuur dan even een 
mailtje naar info@kvwleg.nl

4. Tijdens de week hebben we een noodnummer. Dit nummer is 
niet bedoeld om updates over uw kinderen te vragen. Dit nummer 

mag alleen in geval van nood gebeld worden. Noodnummer: 
0648691166



ALGEMEEN

5. Dit jaar hebben we gekozen om de indeling van de leeftijd als 
volgt te doen: groep 1 t/m 4 kan bij elkaar in de groep komen (We 
noemen deze leeftijdcategorie: ‘de kleintjes’) en groep 5 t/m 8 kan 
bij elkaar in de groep komen (we noemen deze leeftijdscategorie: 
‘de groten’). De groepsindeling wordt vooraf gemaakt.

6. Houd tijdens de week onze Facebook & Twitter in de gaten voor 
eventuele veranderingen in het programma!

7. Mocht uw kind ziek zijn, later komen of mochten er conflicten 
spelen, graag even contact opnemen met het bestuur.

8. Heeft uw kind klachten die zouden kunnen duiden op Covid-19, 
laat hem of haar dan thuis! 

9. Zowel de groten als de kleine worden gebracht én gehaald bij ’t 
Tuurhoes.

10. Kinderen zijn verplicht bij binnenkomst de handen te 
desinfecteren met de middelen die wij daarvoor ter beschikking 
stellen.

11. Wij verzoeken ouders vriendelijk niet te blijven hangen bij de 
afzetplaats of met groepjes bij elkaar te komen. 

12. De kinderen krijgen versnaperingen gedurende de KVW week. 
Geef de kids wel alsnog voldoende eten en drinken mee aan de 
kinderen. 

13. Trek gemakkelijke en oude kleding aan.



Algemeen

14. Trek het KVW-shirt aan bij het uitje op donderdag 19 augustus 
2021.

15. Vul de gezondheidscheck optijd in. Deze wordt per mail aan alle 
ouders verstrekt.



ACCOMODATIE

Dit jaar zal de KVW week weer als vanouds plaatsvinden bij het 
Tuurhoes te Guttecoven. 

Adres: Kerkstraat 4a, 6143 BC Guttecoven.

Hier hebben wij alle ruimte ter schikking om dansjes, speurtochten, 
springkussens en spellen uit te voeren én afstand te houden waar 
nodig.

Het gehele programma zal zoveel als mogelijk in de buitenlucht 
plaatsvinden.

Op vrijdagavond organiseren wij een diner voor kinderen, leiding, 
lio’s en ouders. Bij slecht weer zijn wij genoodzaakt dit onderdeel 
van het programma te cancellen. Dit zullen wij uiterlijk één uur van 
tevoren bekend maken via onze sociale-mediakanalen.

Duimen jullie mee voor droog zonnig weer?



THEMA

DE SPROOKJESROOF.



ZONDAG 15 AUGUSTUS

14u – 17u:

Wie: Alle kinderen + ouders (hele gezin)
Waar: Tuurhoes

Vandaag trappen wij de KVW Week af met een ware sprookjes-
speurtocht. Ga opzoek naar de verstopte figuren in het dorp en 
probeer alle opdrachten zo succesvol mogelijk af te ronden.
Trek makkelijke schoenen aan, haal papa en mama van de bank af 
en trek er met het gezin op uit. 

Vergeet je wel niet op te geven voor de vossenjacht via de site/
facebook! Hierover is meer info per mail verstrekt.

De kids worden tijdens de zoektocht van de nodige versnaperingen 
voorzien. 

De vossenjacht is geschikt voor alle leeftijden. Verzamel een dosis 
goede zin en kom al in de stemming voor de KVW week 2021!

Tot zondag!

P.S. De BBQ vervalt i.v.m. Covid-maatregelen.



MAANDAG 16 AUGUSTUS

10u – 16u:

Wie: Alle kinderen 
Waar: Tuurhoes

Maandag, de eerste dag van de week. De dag waarop de groepjes 
bekend worden gemaakt, je je leiders gaat ontmoeten en je elkaar 

beter leert kennen.

Vandaag gaan we verschillende workshops doen. Van een drama-
workshop tot kennismakingsspelletjes om elkaar te ontmoeten.

Tijdens deze kennismakingsdag zullen de kinderen genieten van 
een lekkere versnapering (broodje knakworst). Vergeet niet de 

kids eventueel zelf nog extra lunch mee te geven om de maagjes 
gevuld te krijgen.

16u – 18u:
Wie: Groep 8 

Waar: Tuurhoes

Voor de kinderen uit groep acht volgt er een extra programma-
onderdeel. Dit onderdeel is nieuw per 2021. Wat wij precies met 

deze groep kids gaan ondernemen blijft nog geheim. 
Neem in ieder geval een oud wit shirt mee, oude schoenen 

en oude kleding. Een ding is zeker: Je zult niet geheel schoon 
terugkeren naar huis.

De buikjes worden in deze 2 uurtjes ook gevuld!



DINSDAG 17 augustus

10u – 15u: 

Wie: Groep 1 t/m 4 (de kleintjes) 
Waar: Tuurhoes

Dinsdag 17 augustus, een dag vol spellen! De tuinspelen staan 
namelijk op het programma. Ga opzoek naar de juiste adressen in 
Guttecoven en probeer zoveel mogelijk spelpunten met de groep 
bij elkaar te sprokkelen. Wie heeft de meeste sprookjeskennis en 
is er niet bang om nat te worden?

Zorg ervoor dat je makkelijke kleding en goede ren/loopschoenen 
aantrekt. Neem eventueel droge kleding en een handdoek mee.
Vergeet je eigen lunch niet!

Let op: in het inschrijfformulier staat een foutje: kids die afgelopen 
jaar nog in groep 4 zaten, behoren tot de kleintjes en mogen pas 
volgend jaar blijven slapen. Onze excuses hiervoor.



15u – 23u/09u:

Wie: Groep 5 t/m 8 (de grote) 
Waar: Tuurhoes

Dinsdag 17 augustus, een dag vol spellen! De tuinspelen staan 
namelijk op het programma. Ga opzoek naar de juiste adressen in 
Guttecoven en probeer zoveel mogelijk spelpunten met de groep 
bij elkaar te sprokkelen. Wie heeft de meeste sprookjeskennis en 

is er niet bang om nat te worden?

Zorg ervoor dat je makkelijke kleding en goede ren/loopschoenen 
aantrekt. Neem eventueel droge kleding en een handdoek mee.
Na de tuinspelen worden de maagjes gevuld d.m.v. een BBQ. Na 

deze BBQ zal nog een ware avonturentocht volgen waarbij de kids 
verschillende opdrachten dienen te vervullen. Niet-slapers kunnen 

opgehaald worden om 23u. Slapers kunnen woensdag 18 augustus 
2021 om 9u in de ochtend opgehaald worden. Voor ontbijt wordt 

gezorgd.
 

Vergeet niet de slaapspullen mee te nemen (luchtbed, zaklamp, 
slaapzak, kussen, pyjama, tandenborstel etc.)



WOENSDAG 18 AUGUSTUS

13u – 17u:

Wie: Alle kinderen
Waar: Tuurhoes

Gezamenlijk hebben wij er al 2 KVW-dagen opzitten. Moe? Nee, 
natuurlijk niet. Vandaag geven wij dan ook gas met de hele bubs 
en gaan wij knallen op de sprookjesmarkt. 

Laat je toekomst voorspellen bij de waarzegger, kom tot rust bij 
de film, oefen je meest sexy pose voor de camera, versla groepjes 
bij de klein duimpje estafette en zorg er ook nog voor dat er een 
lekkere versnapering in het buikje past. Er staan nog vele andere 
activiteiten op deze dag gepland, dus zorg ervoor dat je voldoende 
energie hebt!

Vergeet je eigen lunch niet!

P.S. De avond activiteit met ouders vervalt i.v.m. Covid-maatregelen.



DONDERDAG 19 AUGUS-
TUS

08.30u – 17u:

Wie: Alle kinderen
Waar: Steinerbos

Vandaag trekken wij met de hele KVW bubs erop uit. Wij gaan met 
zijn allen gezellig naar Steinerbos!

Neem eigen lunch mee en eventueel een zakcentje voor wat 
lekkers.

Enkele aandachtspunten:
1. Ouders dienen de kinderen zelf te halen en te brengen. Zorg 

ervoor dat je op tijd aanwezig bent.
2. De kids krijgen aan het begin van de KVW week een shirt van 

KVW LEG. Het dragen van het shirt is op deze dag
verplicht! 

3. Wij zullen de hele dag in het park verblijven. Wij gaan NIET 
zwemmen.



VRIJDAG 20 AUGUSTUS

10u – 16u:
Wie: Alle kinderen
Waar: Tuurhoes

De KVW week zit er al bijna op. Niet getreurd, wij maken er nog 
een super leuke sprookjesdag van.

Trek je snelste gymschoenen en makkelijke sportkleding aan 
en zorg ervoor dat je topfit bent. Het is namelijk tijd voor wat 
onderlinge strijd tussen de groepjes. Wie wint de zeskamp en mag 
zich kronen tot het sportiefste groepje van de week?

Ook zullen er deze dag leuke workshops ter afsluiting volgen en 
maken wij het groepje van de week bekend. Een springkussen mag 
op deze dag natuurlijk niet ontbreken.

Vergeet je eigen lunch niet!



VRIJDAGAVOND

17u-20u:

Wie: Alle kinderen

Waar: Andere wei als voorgaande jaren (wordt nog bekend 
gemaakt).

Vorig jaar konden wij helaas geen enkele activiteit met ouders 
uitvoeren. Dit jaar is er gelukkig iets meer mogelijk, waardoor wij 
de kans zagen om een waar sprookjesdiner te organiseren. Dit is 
een activiteit voor het hele gezin en papa en mama zijn dus van 

harte welkom. 

Geniet van lekkere gerechten op de BBQ en een ouderwetse 
KVW-afsluiting op de wei met spelende kids en een lekker drankje. 

Vergeet je vooraf wel niet aan de melden via de verstuurde link per 
mail. 

I.v.m. Covid zullen wij bij betreding van het terrein de welbekende 
Covid-check uit dienen te voeren.

Dat betekent: 

- Volledig gevaccineerd, dus een groen scherm bij check van de 
QR-code of een Qr-code door antigeen sneltest (24 uur geldig) of 

QR-code door een PCR-test (72 uur geldig). Je kan testen bij testen 
voor toegang. Dit geldt niet voor de deelnemende kinderen.  



Coronamaatregelen

Handen wassen

Als de kinderen de kvw locatie betreden, worden de handen 
gedesinfecteerd samen met de leiding. Daarnaast hebben wij 
desinfectiemateriaal de hele dag beschikbaar en zullen wij tussen 
de spellen door regelmatig de handen wassen.

Spelmateriaal

Al het spelmateriaal dat gebruikt wordt, zullen wij na iedere groep 
desinfecteren.

Leiding

Leiding die ouder is dan 18 jaar zal tijdens de KVW week zoveel 
mogelijk de 1,5 meter in acht houden. Leiding onder de 18 jaar 
hoeft geen afstand te houden van elkaar en de kinderen. Leiding 
zal daarnaast vaker de handen wassen en desinfectie materiaal 
gebruiken
Het spreekt uiteraard voor zich dat wij de richtlijnen van het RIVM 
zullen volgen.



Noodnummer

Je kunt ons volgen via Facebook & Instagram. Daar zullen we 
gedurende de week foto’s op plaatsen en je op de hoogte 
houden over eventuele veranderingen in het programma!

Daarnaast hebben we gedurende de week een noodnummer, 
dit nummer is alleen bedoeld voor noodgevallen, voor overige 

informatie kun je altijd mailen naar info@kvwleg.nl of een van de 
bestuursleden benaderen (Niels Smeets, Femke de Baere, Mitch 

van Veldhoven).

NOODNUMMER: 0648691166



TOT LEG.


