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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 (06-
39110815) 

- 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  
 

 

 

 

 


