Naam:
Klas:
Adres:

KINDERVAKANTIEWERK 2021 - Thema “Olympische Spelen” PROGRAMMA
Maandag 23 augustus gaan we weer van start met kindervakantiewerk 2021! Let op: we komen beide dagen bij
elkaar op het handbalveld achter de Brandweerkazerne, dus ook op maandag. Het is van belang dat kinderen
op de aangegeven tijd worden gebracht en opgehaald.

Maandag 23 augustus
Programma onderbouw: 10:00 uur – 17:30 uur
Programma bovenbouw: 10:30 uur – 18:00 uur
Meebrengen: ingevulde gezondheidscheck, lege drinkbeker (met naam erop), eten en drinken
Kleding: buiten sportkleding en -schoenen

Dinsdag 24 augustus
Programma onderbouw: 11:30 uur – 19:30 uur
Programma bovenbouw: 12:00 uur – 20:00 uur
Meebrengen: ingevulde gezondheidscheck, lege drinkbeker (met naam erop), eten en drinken
Kleding: buiten sportkleding en -schoenen, vest/jas

Covid-19 voorschriften:
We hebben helaas nog steeds te maken met extra veiligheidsmaatregelen rondom Covid-19. In samenspraak
met de gemeente is er een Covid-19 protocol van kracht. Voor volwassen vrijwilligers geldt sowieso dat er
steeds 1.5 meter afstand onderling wordt gehouden. Voor kinderen geldt dit niet. Neemt u vooraf met uw
kind(eren) het Covid-19 protocol door. De actuele versie is te vinden op onze website www.kvwm.nl.
Voor het brengen en ophalen van uw kind(eren) is er een Covid-19 proof Kiss&Ride geregeld. U brengt en haalt
uw kind(eren) bij de ingang van het handbalveld aan de kant van de brandweerkazerne. Het betreden van het
terrein is niet mogelijk.

Verdere mededelingen:
-

Is uw kind een dag verhinderd of ziek? Meldt dit dan voor 10:00 uur bij Mick Vanderheijden (0639110815)
Dagelijks worden tijdens de afsluiting wijzigingen of aanvullingen op het programma voor de volgende dag(en)
aan de kinderen medegedeeld. Deze mededelingen zullen ook te vinden zijn op www.kvwm.nl en op onze
Facebookpagina.
Laat waardevolle spullen thuis, KVWM kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade en verlies.
Lees voorafgaand aan het programma het huishoudelijk reglement, het Covid-19 protocol en de gedragsregels op
www.kvwm.nl.
Voor alle vrijwilligers wordt er op dinsdagavond, aansluitend aan het opruimen een gezellige avond
georganiseerd. KVWM zorgt voor een hapje en drankje op het handbalveld.
Wij zijn nog op zoek naar vrijwilligers voor maandag en/of dinsdag, dus aarzel niet en geef je op via onze website
of stuur een mail naar info@kvwm.nl

Adres: Commandeurstraat 21 – 6281AL – Mechelen – info@kvwm.nl

www.kvwm.nl

Dagelijkse gezondheidscheck
Voornaam:…………………………

Achternaam:……………………………………

Groep:…………………

Mijn kind wordt opgehaald:
JA / NEE
De gezondheid of het gedrag van mijn kind vraagt speciale zorg:
JA / NEE
Zo ja, welke en wanneer?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Mijn kind is allergisch?
JA / NEE
Zo ja, waarvoor? *Vermeld hier ook expliciet klachten die lijken op Covid-19 klachten, zoals niezen en
snotteren door hooikoorts.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Elke dag in te vullen zowel voor uw kind als ook door alle aanwezige vrijwilligers

Check:
Had je een of meerdere van deze klachten
in de afgelopen 24 uur?
Stel de bezoeker de volgende vragen:
Had je een of meerdere van deze klachten in de afgelopen 24 uur ?

Check:
Stel de bezoeker
de
volgende
vragen:
NeusVerhoging
of
Benauwdheid
Hoesten
verkoudheid

koorts

Geur- en smaakverlies

Had je een of meerdere van deze klachten in de afgelopen 24 uur ?
Ben je op dit moment in isolatie
omdat je positief getest bent op
het coronavirus (SARS-CoV-2)?

JA / NEE

NeusVerhoging
of
Benauwdheid
BenHoesten
je Ben
op dit
moment
in isolatie
omdat
getest
Geur- en
smaak- op het Covdi-19 virus (SARS-CoV-2)?
je in
quarantaine
omdat
je: je positief bent
koorts

- een huisgenoot of nauw contact

Ben
je opvan
dit moment
bent
iemand in
bijisolatie
wie SARS-CoV-2
is vastgesteld?
omdat
je positief getest bent op
Ben het
je incoronavirus
quarantaine
omdat je
(SARS-CoV-2)?

verlies

JA / NEE

- uit een gebied terugkomt met een
(zeer) hoog risico voor SARS-CoV-2
- bent gewaarschuwd door de
coronamelder-app

- een huisgenoot of nauw contact
bent van iemand bij wie SARS-CoV-2
is vastgesteld?
Indien een van de vragen met ja beantwoord wordt,
maak dan geen afspraak of annuleer de afspraak
- uit een gebied terugkomt met een
(zeer) hoog risico voor SARS-CoV-2

- bent gewaarschuwd door de
coronamelder-app

JA /wordt,
NEE
Indien een van de vragen met ja beantwoord
maak dan geen afspraak of annuleer de afspraak

Meer informatie: rivm.nl/covid19 versie: juli 2021

Ben je in quarantaine omdat je:

Meer informatie: rivm.nl/covid19 versie: juli 2021

verkoudheid

Laat dit formulier elke dag zien bij de ‘check-balie’ en lever het vervolgens in bij de groepsleiding.

LAATSTE JAAR KINDERVAKANTIEWERK
IN MECHELEN?
Wij zijn dringend op zoek naar bestuursleden voor Kindervakantiewerk
Mechelen. Op dit moment wordt KVWM georganiseerd door een aantal
vrijwilligers, Wij hebben ons ook dit jaar bij elkaar gepakt om ondanks
het missen van een bestuur KVWM te organiseren. Wij zijn dringend op
zoek naar bestuursleden en vrijwilligers.
Meld je snel aan via info@kvwm.nl zodat we ook in 2022 weer KVWM
kunnen organiseren!

