Informatieboekje KVW Berlicum 2022

Hallo allemaal,
Leuk dat je meedoet aan de Kindervakantieweek in Berlicum!!!
Zoals je waarschijnlijk al begrepen hebt, is het thema van dit jaar: De Jungle.
Wij hebben er heel veel zin in, jij hopelijk ook!!!
Alle informatie over de Kindervakantieweek vind je in dit boekje.

Wij zien je graag op maandag 29 augustus. Tot dan!

Wie
Je mag met de KVW meedoen vanaf groep 1 tot en met groep 8 van de
basisschool, als je in Berlicum woont en/of in Berlicum naar de basisschool
gaat.
Om mee te kunnen doen met de Kindervakantieweek is één van je ouders
verplicht om minimaal één dag mee te komen helpen. Opa of oma mag
natuurlijk ook.
Meer informatie kun je vinden onder het hoofdstuk Vrijwilligers.
Wanneer
De Kindervakantieweek wordt gehouden op maandag 29 augustus, dinsdag 30
augustus en woensdag 31 augustus 2022.
Het programma loopt iedere dag van 9.30 uur tot 15.30 uur.
Vóór en ná deze tijd is er geen begeleiding.
Je bent welkom vanaf 9.15 uur.
Op dinsdagavond organiseren wij een avond waar ouders, grootouders,
vrienden en bekenden het Kindervakantieweek terrein kunnen bezoeken. Ook
zijn er leuke activiteiten voor de kinderen. U bent van harte uitgenodigd om
een kijkje te komen nemen. Deze avond begint om 19.00 uur.

Waar
We houden de KVW op onze vertrouwde plek in de bossen van Engelenstede.
Route: via de Werststeeg, op de kruising bij de Hooghei (rechtdoor) richting
Nuland. In de flauwe bocht is aan de rechterzijde een klein terreintje, ongeveer
200 meter daarachter ligt het Kindervakantieweek-terrein.
In verband met de verkeersveiligheid vragen wij iedereen zoveel mogelijk met
de fiets te komen. Volg de aangegeven fietsroute vanaf de Hooghei. Op het
KVW terrein is een fietsenstalling.
Wil je je kind bij de KVW met de auto afzetten?
Hiervoor is er een Kiss and Ride gelegenheid gemaakt bij het KVW terrein. (Hier
kun je NIET parkeren, ook niet voor 5 minuutjes)

Hier geldt een parkeerverbod!
Kom je je kind met de auto brengen en wil je even meelopen naar het terrein?
Dan kun je parkeren op Groot Engelenstede. Vanaf de Hooghei wordt
aangegeven waar je dan kunt parkeren. Vanaf Groot Engelenstede volg je een
korte wandelroute naar het terrein.
Eten en drinken
Wij zorgen voor voldoende eten, drinken, fruit, snoep en versnaperingen. Het is
dus niet de bedoeling dat je zelf snoepgoed, blikjes drinken of iets dergelijks
meebrengt. Als je een dieet volgt of ergens allergisch voor bent, dan houden
we hier natuurlijk rekening mee. (Zie mededelingen ouders).
Ook voor de vrijwilligers wordt gezorgd op de dag(en) dat ze komen helpen.

Kleding
Tijdens de kindervakantieweek heb je natuurlijk niet je allerbeste kleren aan. Er
wordt gebouwd, gekleurd, geverfd en heel veel gespeeld. Zorg er wel voor dat
je stevige schoenen of laarzen aan hebt. Dit is wel zo fijn tijdens het klimmen
en timmeren.
Het is handig om iedere dag droge kleren en een handdoek mee te
nemen.
Bij regen of ander slecht weer hebben we geen alternatief
programma. Neem dan een regenjas/pak mee. Zorg ervoor dat zowel in je jas
als in je broek je naam genoteerd staat.
Bij onweer of storm gaat de Kindervakantieweek niet door!!!
Mocht dit het geval zijn dan maken we dit bekend via onze Facebookpagina ,
onze website www.kvwberlicum.nl en/of via een sms aan het bij ons bekende
mobiele telefoonnummer.

Programma
Het programma is niet elke dag voor iedereen hetzelfde. Er kan tijdens
bepaalde activiteiten verschil zitten in het programma van de onder-, middenen bovenbouw.
Maandag:
Op de diverse borden op het terrein kun je zien in welk hutnummer je bent
ingedeeld. Zodra je je hutnummer weet, ga je op zoek naar jouw groep. Als je
groep compleet is, ga je samen met je begeleiders naar het podium. Hier wordt
de Kindervakantieweek geopend.

Vandaag gaan we beginnen met het bouwen van de hutten. Er is al een
huttenverdeling gemaakt op het veld en ook de pallets zijn al verdeeld. Het is
natuurlijk de bedoeling dat je een hut probeert te bouwen in de stijl van het
thema.
Je hut heeft een nummer, dat is weer belangrijk voor de postbode die de post
komt bezorgen dus je nummer moet duidelijk zichtbaar zijn.
’s Middags sluiten we gezamenlijk rond het podium de dag af.

Dinsdag:
Als je groep compleet is, ga je met z’n allen naar het podium om de dag te
openen.
We gaan genieten van diverse waterspellen en natuurlijk is er dit jaar weer een
stormbaan! Zorg dat je gymschoenen/sneakers aan hebt en dat je nat en vies
mag worden.
Breng dus naast je gymschoenen ook je zwemspullen en een handdoek mee.
Aan het einde van de middag sluiten we weer met z’n allen de dag af rond het
podium.
Het avondprogramma:
Tijdens het avondprogramma kunnen alle ouders, opa’s, oma’s en kennissen
alle hutten bekijken en is iedereen welkom in de wereld van exotische dieren
met leuke activiteiten.

Woensdag:
Voor de laatste keer openen we gezamenlijk de dag rond het podium.
Er zullen vandaag verschillende spellen en (jungle)activiteiten plaatsvinden.
Zorg voor stevige schoenen en dat je nat en vies mag
worden.
Breng dus naast je stevige schoenen ook droge kleren
en je handdoek mee.

Aan het einde van de dag helpt iedereen mee
om de hutten weer af te breken en alles op te
ruimen.

De Kindervakantieweek wordt om 15.30 uur officieel afgesloten.
Het is niet toegestaan om het terrein eerder te verlaten.

Huishoudelijk reglement
 Deelname aan de Kindervakantieweek is geheel voor eigen risico.
Hoewel wij onze uiterste best doen zorg te dragen voor één ieders
persoon en goed, en ons ook zo goed mogelijk tegen aansprakelijkheid
hebben verzekerd, kunnen geen van de medewerkers van de
kindervakantieweek aansprakelijk worden gesteld voor ongelukken,
ongelukjes, en/of coronabesmetting, en daaruit voortvloeiende (letsel,
materiële en immateriële) schade, beschadigingen, diefstal en/of verlies
van goederen.
 Meld je altijd af als je ziek bent of niet kunt komen.
Bel dan naar:
Saskia van Son 06-20834049
of
Sindy van Empel 06-30190945
 Bij ongelukjes ga je altijd even naar de EHBO-tent.
 Gevonden voorwerpen breng je naar de tent.
 Kinderen hebben verder géén toegang tot de tent.
 Zorg ervoor dat het terrein en de bossen netjes achterblijven, laat geen
rommel slingeren, er staan verschillende afvalcontainers op het veld.
 De bossen rondom het veld zijn niet vrij toegankelijk voor de kinderen.
 Zorg dat aan het einde van de dag de inhoud van je gereedschapsemmer
weer klopt en breng hem terug naar de vrachtwagen. Er is voldoende
gereedschap aanwezig dus je mag zelf geen gereedschap meebrengen.
 Er worden tijdens de Kindervakantieweek foto’s en video’s van alle
aanwezigen gemaakt die gepubliceerd worden.
 Het is niet toegestaan dat ouders/opa’s en oma’s tussen
9.30 uur en 15.30 uur op bezoek komen om te kijken!
 Zodra je weet in welke hut je zit, kunnen je ouders of
andere mensen post sturen. De brievenbus staat bij de
ingang en wordt regelmatig geleegd. Op deze manier
kunnen jullie ook post naar elkaar sturen.
 Wij gaan ervan uit dat eenieder elkaar met respect
behandelt. Pesten en discriminatie wordt niet
getolereerd!
Bij het niet naleven van de gestelde regels of wanneer
storend of gevaarlijk gedrag ontstaat, zijn wij genoodzaakt de ouders
hierover in te lichten. Wij behouden ons het recht voor om bij ernstig
wangedrag een kind of vrijwilliger de verdere deelname aan de
Kindervakantieweek te ontzeggen.

Mededelingen voor de ouders
 Alle vrijwilligers melden zich ’s morgens bij de infobalie in verband met
de presentielijst.
 Elke groep telt ongeveer 10 tot 15 kinderen met minimaal 2 begeleiders
van 16 jaar of ouder.
 Zorg dat je als leiding weet waar de kinderen van je groepje zijn.
 Koffie en thee voor de vrijwilligers is de hele dag door verkrijgbaar in de
tent. Spreek duidelijk af wie wanneer gaat koffie drinken zodat er altijd
één begeleider achterblijft bij de groep.
 Bij de kinderen, op het veld of bij de hutten mag niet gerookt worden.
Als je wilt roken, ga dan naar de daarvoor aangewezen plek.
 Indien uw zoon of dochter medicijnen gebruikt en/of een dieet volgt,
wat eventueel gevolgen heeft voor de deelname, dient u dit van
tevoren te melden bij Saskia van Son op 06-20834049 of via
info@kvwberlicum.nl.
 Als groepsleiding moet je erop toezien dat de kinderen niet spelen in de
bossen rondom het veld.
 Het is niet toegestaan andere kinderen mee te nemen, terwijl u zelf als
vrijwilliger deelneemt.
 Wij zorgen voor voldoende eten, drinken en versnaperingen voor de
vrijwilligers die meehelpen. Je hoeft zelf dus niets mee te brengen.

Vrijwilligers
Wij zoeken doorlopend nieuwe mensen voor in de organisatie. Lijkt dit je leuk,
spreek een van ons dan aan. Ook zoeken wij momenteel nog een nieuwe
penningmeester. Ken je iemand, geef dit dan vooral door. Voor informatie kun
je contact opnemen met Sindy van Empel 06-30190945.
Mocht je, als vrijwilliger, onverhoopt niet kunnen helpen op de
opgegeven dag, dan dien je zelf te zorgen voor vervanging.
In verband met de veiligheid van de kinderen is afzeggen van hulp geen optie!
Voor nadere informatie
Voor vragen tijdens de kindervakantieweek kun je contact opnemen met:
Saskia van Son
06-20834049
Sindy van Empel
06-30190945
De organisatie van Kindervakantieweek Berlicum bestaat uit:
Noud van Boven
Anita Verhagen
Karin Meulendijk
Rik Bakker

Yvanka Gras
Sindy van Empel
Bart Frints
Jeroen van den Heuvel

Saskia van Son
Caspert van Helvert
Jessica van der Doelen
Aafke van der Sangen

Tijdens de Kindervakantieweek worden er foto’s en video’s gemaakt.
Deze worden op Facebook en/of Instagram gezet. Daar kun je ze bekijken en
downloaden.
In onze Privacy Statement kun je lezen hoe we met jouw privacy en jouw
persoonsgegevens omgaan.
Op onze site kun je ook al onze sponsors vinden zonder wie de
Kindervakantieweek niet mogelijk is!!
Bezoek dus onze site:
www.kvwberlicum.nl
en volg ons op:

www.facebook.com/kvwberlicum

@kvwberlicum

