
 

KinderVakantieWeek  Berlicum 
 
Binnenkort is het weer zover en kunnen een heleboel kinderen zich weer gaan inschrijven voor de 
KinderVakantieWeek (KVW) Berlicum. Voor velen een jaarlijks terugkerend feest, voor sommigen 
nog onbekend dus hierbij een korte uitleg om een indruk te krijgen van deze 3 gezellige dagen. 
 

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. 
 

In de laatste week van de basisschoolvakantie, op maandag 12 augustus, dinsdag 13 
augustus en woensdag 14 augustus wordt de Kindervakantieweek Berlicum georganiseerd in 

de bossen bij Engelenstede.  Met als thema dit jaar “Circus Jongleren”!   
 
De kinderen worden in groepjes verdeeld, hierbij houden we rekening met de leeftijden en de 
voorkeuren van de kinderen om bij vriendjes/vriendinnetjes in de groep te komen. Op het 
aanmeldformulier kan ieder kind aangeven bij wie hij/zij graag in de groep wil. Iedere groep krijgt 
z’n eigen begeleiders die de kinderen meehelpen en begeleiden tijdens de verschillende 
activiteiten. 
 
Doet je kind mee met de KVW, dan dien je er als ouders voor te zorgen dat er minimaal 1 dag 
iemand van 16 jaar of ouder als vrijwilliger mee helpt. Dit kun je zelf zijn maar opa of oma, oom of 
tante mag natuurlijk ook. Dit is een vereiste voor je kind om mee te mogen doen en nodig om alle 
activiteiten goed en veilig te kunnen begeleiden. Meerdere dagen mee komen helpen mag natuurlijk 
ook! Graag zelfs. 
 
Tijdens de KVW beginnen we elke dag om 9.30 uur en we sluiten af om 15.30 uur. 
Op de maandag beginnen we met stapels pallets, hamers, zaag en spijkers…kortom alles wat nodig 
is om met z’n allen een prachtige hut te bouwen. Met een boel knutselspullen zoals stoffen, papier, 
stiften en verf kan elke hut op geheel eigen manier aangekleed worden. 
Op de dinsdag is onze spelletjesdag. Op deze dag worden er diverse spellen en activiteiten 
aangeboden, elk jaar weer anders maar één ding is zeker: droog zal je het niet houden! 
Op de dinsdagavond hebben we van 19.00 tot 21.00 uur een kijkavond voor alle ouders, opa’s en 
oma’s, vriendjes en vriendinnetjes, broers en zussen etc. zodat de kinderen hun hut kunnen laten 
zien. Op deze dinsdagavond hebben we altijd een gezellig programma voor alle aanwezigen. 
Op woensdag spelen we diverse spellen  en breken we de hutten af en zorgen we ervoor om samen 
weer alle troep op te ruimen. Dan nemen we afscheid en weten we zeker dat we je volgend jaar 
weer terugzien!!! 
 
Het is echt ontzettend leuk voor de kinderen om mee te doen, dus kom  

Woensdag 17 april tussen 18.00 en 20.00 uur naar Den Durpsherd om aan te melden! 

Het inschrijfformulier staat op onze site www.kvwberlicum.nl  en kun je thuis alvast invullen.   
 
Vind je het nog een beetje spannend maar ben je wel nieuwsgierig, kom dan met je ouders naar 
onze kijkavond op dinsdagavond 13 augustus vanaf 19.00 uur.  
 
 
We zien je graag op de inschrijfdag op woensdag 17 april vanaf 18.00 uur bij Den Durpsherd !! 
 

 
Groetjes, 
 

Saskia van Son    Yvanka Gras  Evi Pennings 
 

 Anita Verhagen  Sindy van Empel 
 

Sylvia van Osch   Diana van Lith  Karin Meulendijk 

http://www.kvwberlicum.nl/

