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Extra info / extra mee te nemen: 
 
Maandag:   Fiets. Zorg dat deze goed in orde is! 
 
Dinsdag:  I.v.m. water/modder spellen denk aan oude kleding/oude 

schoenen/oude zwemspullen en handdoeken! 

Woensdag:  Fiets, zorg dat deze goed in orde is! 
                      Zwemspullen. 
 

Donderdag:     I.v.m. de overnachting (alles duidelijk voorzien van naam 
en groepsnummer) 

 
- Donderdagochtend in 1 weekendtas (geen koffers!: Slaapzak, 1 

persoonsluchtbed (groter wordt niet toegestaan in tent, zet de 
naam erop), kussen, toilettas, pyjama, medicatie, genoeg te drinken 
en lunchpakket voor vrijdagmiddag. 
 
Avondeten op donderdag en ontbijt op vrijdagochtend wordt door 
KVW verzorgt. 
 

- Donderdagavond: Lange broek en stevige dichte schoenen zijn 
verplicht. Denk ook aan een warme trui/jas. 

 
Vrijdag:    tussen 10.00 en 12.00 uur kunnen ouders de slaapspullen 
                  ophalen bij het schutterslokaal in Heythuysen, aan de      
                  noorderbaan. 
 
Voor verdere vragen kunt u zich altijd tot Bart Boonen, voorzitter van 
KVW Heytse, wenden door te bellen naar 06-30730143.  
 
Groetjes namens de C hoofdleiding: 
 
Björn, Dick, Tom, Lonneke, Maartje, Mathijs, Julia B, Julia C en Joost



INFORMATIE A-GROEPEN 

INFORMATIE VOOR OUDERS 
 

 

Beste ouders/verzorgers van de kinderen van de C-groepen, 
 
Via deze weg willen wij u graag informeren op welke dagen uw kind iets 
extra’s mee kan of moet nemen voor de diverse activiteiten. 
 
Waar uiteraard iedere dag rekening mee moet worden gehouden is het 
volgende: 
 

• Voldoende eten en drinken  

• Trek de kinderen oudere kleren aan.  

• Zonnebril/ zonnebrandcrème.  
 

Tijdens deze week zullen er een aantal traktaties gegeven worden. Dit zijn 
extra’s en geen vervangers voor het middageten. Zorg er daarom voor dat uw 
kind elke dag een paar boterhammen / broodjes meeneemt en voldoende te 
drinken heeft.  
 
Heeft uw kind allergieën, is het vegetarisch of mag het bepaalde etenswaren 
niet hebben? Laat het ons uiterlijk maandag 30 augustus weten via info@kvw-
heytse.nl met duidelijke vermelding van naam en groepsnummer. 
Ook wanneer er bijzonderheden zijn betreft de overnachting/evt medicatie 
vragen we U om ons tijdig te mailen.  
 

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

 
 

Hallo jongens en meisjes en ouders / verzorgers, 

 
Na afwezigheid in 2020 lijkt het dan dit jaar toch te gaan gebeuren. De 
zomervakantie is in volle gang. Vol goede moed kijken wij uit naar die 6e 
vakantie week, KVW GAMES! Een week die niet mogelijk zou zijn zonder de 
hulp en het enthousiasme van alle deelnemers en KVW-fans (kinderen, 
leiding, ouders, vrijwilligers en sponsoren)! Dus daarom als eerste in dit 
boekje een dikke merci voor alle mensen die KVW in Heytse mogelijk maken. 
 
Vorig jaar hebben we een jaartje moeten overslaan, nadat we in 2019 
genoten hebben van Faak Hier, tijdens KVW 1001 nacht. Weet je nog, met dat 
onvergetelijke bezoek van een echte kameel? Dit jaar nemen we jullie mee 
naar de spelcomputers in het thema “GAMES”. Welke gamefiguren zullen we 
allemaal tegen gaan komen? Check facebook regelmatig voor een leuk 
filmpje. 
 
KVW vindt dit jaar plaats van maandag 30 augustus tot en met vrijdag 3 
september. In dit boekje kun je een heleboel informatie lezen over KVW 
2021. 

 
Bewaar dit boekje dus goed! Voor de kinderen is al wat te lezen over de 
dagprogramma’s. Voor ouders / verzorgers worden een aantal belangrijke 
zaken en praktische tips beschreven (Vooral omtrent de COVID-19 
maatregelen). 

 
De opgaveblaadjes waren dit jaar al eerder verspreid. Mocht je nog niet 
betaald hebben dan vragen we je dit alsnog te doen op 
(Rabo)bankrekeningnummer (IBAN): NL 76 RABO 012 22 04 719, t.n.v. KVW 
Heythuysen, o.v.v. voor- en achternaam van uw kind(eren).  

 
Stichting Kindervakantiewerk Heythuysen 
 

 

Houd tijdens de vakantie onze website 
 

WWW.KVW-HEYTSE.NL 
 

in de gaten voor het laatste nieuws of check Facebook regelmatig. 

mailto:info@kvw-heytse.nl
mailto:info@kvw-heytse.nl
http://www.kvw-heytse.nl/


INFORMATIE VOOR OUDERS 
 
COVID-19 Maatregelen 
Ook tijdens de KVW week dienen wij ons te houden aan de basisregels omtrent de 
hygiëne en 1,5m samenleving. Kort betekent dit dat wij dit jaar geen ouders toelaten op 
het KVW-terrein. Indien mogelijk verzoeken wij u om uw kind(eren) alleen met de fiets 
naar het KVW-terrein te laten komen. Net zoals voorgaande jaren staat op het hekwerk 
aangegeven waar de kinderen hun fiets kunnen plaatsen. Is uw kind niet in de leeftijd om 
zelfstandig met de fiets te komen, verzoeken wij u de parkeerplaats op te rijden bij de inrit 
achter de molen, uw kind af te zetten en daarna het parkeerterrein via de uitrit bij de 
Rabobank te verlaten. Ons dringend verzoek is dan ook om niet rondom het 
terrein/parkeerplaats te blijven wachten zodat het voor iedereen mogelijk is het terrein 
goed te bereiken. De kinderen zullen door de hoofd/leiding worden opgevangen zodra ze 
het KVW-terrein betreden. Het is hierbij prettig als u uw kind van tevoren aangeeft welk 
groepsnummer hij/zij heeft. Ook voor het ophalen van de kinderen doen we de dringende 
oproep: Kom alleen indien nodig en niet te vroeg. Houdt daarnaast 1,5m afstand. 
Groepsvorming rondom het KVW-terrein is niet toegestaan! 
Tot slot willen we u vragen om uw kind thuis te laten wanneer hij/zij Covid-19 klachten 
heeft en dit te melden bij Bart Boonen. 
 
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 heeft 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 proberen iedereen zoveel als 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 t i j d i g  contact op met Verheggen Mode: Dorpstraat 33, 
Heythuysen, 0475-49 40 40. Kosten: € 10,- voor volwassen, € 7,50 voor de kinderen. 
( t shirt dient in winkel afgehaald te worden). Er staat dit jaar namelijk geen tent op het 
KVW-terrein i.v.m. eerder gegeven maatregelen waarin beschreven staat dat ouders 
geen toegang hebben tot het KVW-terrein.  
 
Tijden KVW (C-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 - overnachting 

• Vrijdag:             opstaan  - 14.00 uur  

Deelnemers C-groepen 
Kinderen die naar groep 8, brugklas of tweede klas gaan, kunnen meedoen bij de C-
groepen. Ook hebben we nu al een aantal jaren een aantal tweedeklassers (die dus na de 
zomervakantie in de derde klas zitten) die meedoen met KVW als oudste groep. 
 
Kleuterprogramma 
Dit jaar komt het kleuterprogramma te vervallen. 
 
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 2018 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 groeps-
indeling, 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 groepsleiding. Deze zijn alleen bij de verantwoordelijke hoofdleider(ABC)en 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 KVW-
Gazet. 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.  


