INFORMATIEBOEKJE B-GROEPEN
KVW 2018
ONDERWATERWERELD

Hallo jongens en meisjes en ouders / verzorgers,
Het is al weken heeeeerlijk weer! Dus dat betekent dat de zomer weer in
aantocht is. Lekker lang zomervakantie dus: 6 weken geen school! Met als
toetje aan het einde van de vakantie: KVW! Een week die niet mogelijk zou
zijn zonder de hulp en het enthousiasme van alle deelnemers en KVW-fans
(kinderen, leiding, ouders, vrijwilligers)! Dus daarom als eerste in dit boekje
een dikke merci voor alle mensen die KVW in Heytse mogelijk maken.
Vorig jaar hebben we politie, brandweer en ambulance op bezoek gehad, met
als thema KVW 112! Dit jaar nemen we een sprong in het diepe… Het thema is
namelijk Onderwaterwereld!
KVW vindt dit jaar plaats van maandag 13 augustus tot en met vrijdag 17
augustus. In dit boekje kun je een heleboel informatie lezen over KVW 2018.
Bewaar dit boekje dus goed! De jongens en meiden die mee willen doen met
KVW kunnen al een aantal dingen over KVW en het thema lezen. Voor
ouders / verzorgers worden een aantal belangrijke zaken en praktische tips
beschreven.
In het midden van dit boekje, op een los blaadje, vind je het inschrijfformulier. Lees dit formulier goed door (ook voor de ouders natuurlijk) en
vul alles netjes in. Dit kan daarna ingeleverd worden op school of bij onze
voorzitter of secretaris. Het inschrijfgeld kan via telebankieren overgemaakt
worden.
Alvast een fijne vakantie en tot maandag 13 augustus!
Stichting Kindervakantiewerk Heythuysen
Houd tijdens de vakantie onze website

WWW.KVW-HEYTSE.NL
LAAT DIT BOEKJE OOK THUIS LEZEN

in de gaten voor het laatste nieuws.

INFORMATIE VOOR OUDERS
Beste kinderen, ouders / verzorgers,
Als hoofdleiding doen we ons uiterste best om ervoor te zorgen dat de
KVW-week voor de B’tjes weer een groot succes wordt. Maar ook
ouders kunnen hier zeker een bijdrage aan leveren, door ervoor te
zorgen dat de kinderen iedere dag de juiste spullen meenemen.
Hieronder volgt een opsomming van spullen die meegenomen moeten
worden
Iedere dag:
Zorg voor voldoende eten en drinken (zeker met warm weer), oude
kleren en eventueel zonnebrandcrème en heeeel veel goede zin!!
Maandag:
- Eventueel emmer / bolderkar
Dinsdag:
- Slippers/sandalen
-

Zwemkleding

Donderdag:
- Lange spijkerbroek (geen trainingsbroek)
-

Jas met lange mouwen

-

Dichte schoenen

-

Fiets

-

Eventueel: lange broekriem voor de motorrijder, hieraan kun je je
goed vasthouden!

Voorafgaand aan de motortocht krijg je wat te eten van KVW. Als je altijd
heel veel honger hebt, dan kun je op deze lange dag een paar extra
boterhammen meenemen.
Mochten er verder nog vragen zijn: tijdens KVW zijn wij te herkennen aan
de groene T-shirts, zwarte vesten met groene opdruk of de KVW-jas.
B-roetjes!

Woensdag:
- Extra setje kleren of zwemkleding
-

Slippers of sandalen

>>> lees verder op de volgende pagina >>>

Hoofdleiding B-groepen:
Rik Caris, Rob Coenen, Jeroen Cillekens, Loes Cuijpers, Bent Derks, Inge
Peters, Lieke Vullers en Mathijs Lenders

INFORMATIE VOOR OUDERS
Uw kind(eren) opgeven voor KVW
In dit boekje zit een los inschrijfformulier. Lees dit door, vul het in en onderteken het
formulier. Dat kan ingeleverd worden op de basisschool, of bij: Bart Boonen, Vlasstraat 23a
-of- Paul van Beek, Koukerveldstraat 18. Opgave graag voor 25 juli!
Betalen inschrijfgeld: € 20,- per kind
(Rabo)bank-rekeningnummer: IBAN: NL 76 RABO 012 22 04 719, t.n.v. KVW Heythuysen,
onder vermelding van voor- en achternaam van uw kind(eren).
Vlag KVW Heytse!
Voor alle KVW-fans hebben wij een heuse KVW-vlag, waarmee we hopen dat heel het
dorp meegaat in de KVW-sfeer! Deze vlag is voor € 12,50 te bestellen. Interesse?
Stuur dan een mailtje naar info@kvw-heytse.nl.
Groepsindeling kinderen
Ieder kind kan twee vriendjes/vriendinnetjes opgeven waarmee hij / zij in een groep wil
zitten. We kunnen helaas niet garanderen dat we aan alle wensen kunnen voldoen. Wij
raden daarom iedereen aan om maximaal 2 namen van klasgenootjes door te geven,
dan is de kans het grootst dat je bij vriend(innt)jes in de groep komt.
Wij proberen iedereen zoveel mogelijk bij klas- en leeftijdsgenootjes in te delen. Indien uw
kind een naam opschrijft van een kind van een andere leeftijd of klas, dan is de kans
groot dat we ze niet bij elkaar in kunnen delen. De groepsindeling komt zondagavond
voorafgaand aan KVW op de website te staan.
KVW-T-shirt
Ook dit jaar kunnen kinderen (en ouders) zelf een KVW-shirtje bestellen. Lijkt je dit
wat? Neem dan zelf even contact op met Verheggen Mode: Dorpstraat 33,
Heythuysen, 0475-49 40 40. Kosten: € 10,- voor volwassen, € 7,50 voor de kinderen.
Tijden KVW (B-groepen)
De opening en afsluiting vinden plaats op het KVW-terrein. Dit is het grasveld achter de
molen, op de Antoniusstraat.
•
Maandag:
09.00 uur - 15.30 uur
•
Dinsdag:
09.00 uur - 15.30 uur
•
Woensdag:
09.00 uur - 15.30 uur
•
Donderdag:
09.00 uur - 20.30 uur (plein oude gemeentehuis)
•
Vrijdag:
09.00 uur - 16.00 uur
Op vrijdag willen we de week samen met kinderen en ouders afsluiten. Ouders zijn
welkom om vanaf 14.30u aan te sluiten in de Bombardon.
Deelnemers B-groepen
Kinderen die naar groep 5, 6 of 7 gaan, doen mee bij de B-groepen.

Kleuterprogramma
Alle kinderen van groep 1 en 2 mogen op dinsdag- en donderdagmorgen al even komen
‘proeven’ aan de KVW-sfeer. Opgave hiervoor is niet noodzakelijk: de kinderen kunnen
zich op dinsdag- en donderdagochtend na de opening (± 9.30 uur) inschrijven voor
het kleuterprogramma.
Waardevolle spullen
De kinderen volgen een actief programma met KVW, waar ze ook vies kunnen
worden. Denk bijvoorbeeld aan waterspellen. Daarom adviseren wij met klem om géén
waardevolle spullen (als bijvoorbeeld gsm’s) mee te nemen naar KVW. Ook is het geen
goed idee om de ‘zunjigse’ kleren aan te doen: oude, makkelijk zittende kleding is beter
geschikt voor KVW.
KVW en de AVG
Sinds 25 mei is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van
toepassing. Hierdoor worden persoonsgegevens beter beschermd. Uiteraard zijn wij altijd
zorgvuldig geweest met uw gegevens. Toch geeft de AVG aanleiding om ons
privacybeleid onder de loep te nemen. Een aantal zaken waarover we u willen
informeren:
Persoonsgegevens kinderen
Voor- en achternaam van de kinderen worden door ons gepubliceerd in de groepsindeling, op onze website en in de KVW-Gazet.
Kinderen met een beperking / hulpvraag / bijzonderheid / etc
Wij vragen bijzondere persoonsgegevens, zoals bijvoorbeeld informatie over
medicijngebruik, ziektes, diëten, stoornissen als adhd of autismespectrumstoornissen. Dit
gebruiken wij voor de groepsindeling, zodat we kinderen met een hulpvraag bij ervaren
leiding in kunnen delen. Wij slaan deze gegevens niet op en geven deze ook niet door
aan hoofd-/groepsleiding. Deze zijn alleen bij het bestuur bekend.
We kunnen echter goed voorstellen dat u wilt dat leiding bekend is met bepaalde
bijzonderheden omtrent uw kind. Geef dat in dat geval duidelijk aan op het
inschrijfformulier, wij laten dan één van onze leid(st)ers contact met u opnemen.
Contactgegevens ouders
Wij willen graag een telefoonnummer waarop u bereikbaar bent tijdens de KVW-week,
zodat we indien nodig contact met u op kunnen nemen. Deze gegevens slaan wij niet op,
tenzij u aangeeft als vrijwilliger iets te willen betekenen voor KVW. In dat geval gebruiken
wij deze gegevens om contact met u op te nemen.
Uw contactgegevens en bijzondere persoonsgegevens van uw kinderen worden
genoteerd op het inschrijfformulier. Deze formulieren vernietigen wij na afloop van KVW.
Foto’s en beeldmateriaal:
Met KVW worden foto’s en filmpjes gemaakt, voor online publicatie en voor in onze KVWGazet. Dit beeldmateriaal wordt hoogstens één jaar online gepubliceerd, daarna worden
foto’s en filmpjes vanuit onze kant verwijderd. Wel bewaren we een selectie aan
beeldmateriaal in ons archief voor toekomstige jubileumactiviteiten.
Een uitgebreide versie van ons AVG Protocol kunt u vinden op www.kvw-heytse.nl.

