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Kindervakantiewerk 2020
Beste kinderen … en natuurlijk ook papa’s en mama’s,

De 47-ste kindervakantie zomerweek is dit jaar iets anders dan we gewend zijn, maar
we hebben leuke activiteiten gepland. Het team van kindervakantiewerk heeft weer
zijn best gedaan om dit voor jullie te organiseren.
De zomerweek is dit jaar van zondag 16 augustus t/m vrijdag 21 augustus. Er staan
weer leuke activiteiten op stapel. Wij hopen jullie weer in grote getale te zien bij de
zomerweek, na een leuke en hopelijk zonnige vakantie.
Belangrijk !
✓ Inschrijven is dit jaar bij Bianca Tatton (Schoolweg 67) op maandag 29 juni van
17.00-20.00 uur
✓ Inleveren kan ook dit jaar bij voorkeur weer digitaal. We verzoeken jullie om dit
uiterlijk 28 juni te doen op het volgende mailadres:
secretaris@kindervakantiewerktven.nl
✓ Het verschuldigde bedrag graag overmaken naar
rekeningnummer NL09 RABO 0153884282.

✓ Denk aan het ouderformulier voor Fun Forest svp geprint met
handtekening inleveren!
✓ Let goed op de datum van het inschrijven, omdat te laat inleveren voor ons veel
onnodig extra werk met zich mee brengt.
✓ Vermeld op het formulier duidelijk waar en wanneer je deelneemt.
✓ Voor de Vossenjacht hebben we ouderhulp nodig, om deze activiteit door te
kunnen laten gaan.
✓ Aan de ouders willen we preventief meegeven om hun kinderen na iedere activiteit
te controleren op teken. Wanneer teken binnen 24 uur deskundig worden
verwijderd is de kans op besmetting zeer klein.
✓ Omdat niet alle kinderen op het Sterrenpad zitten, kan het zijn dat niet alle
kinderen een flyer hebben gekregen. Kent u mensen die wel kinderen hebben,
maar geen flyer hebben gekregen (bijvoorbeeld nieuw in de buurt zijn komen
wonen) laat het ons dan even weten. Dit voorkomt teleurstellingen bij de kinderen.
✓ Daarnaast willen we ook dit jaar weer aandacht vragen voor het volgende.
Wanneer blijkt dat kinderen die meedoen zorgen voor ongeregeldheden zullen
wij als leiding van KVW ‘t Ven de ouders van deze kinderen benaderen waarna
de kinderen kunnen worden opgehaald.
✓ Tijdens de activiteiten zullen er foto’s gemaakt worden die wij op Facebook
zullen plaatsen. Mocht u niet willen dat uw kind op Facebook komt, dan kunt u
dit aangeven op het inschrijfformulier.
Wij wensen jullie veel voorpret en veel plezier en danken de vrijwilligers alvast voor
hun medewerking,
Namens alle vrijwilligers van Kindervakantiewerk ’t Ven
Gijs Gubbels
Voorzitter
KVW ‘t VEN
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Zondag 16 augustus - Fun Forest (Klein Zwitserland)
Voor wie
Aanvang

: Groep 4 t/m 8
: Tussen 9.30 uur / 11.00 uur
(er mogen 20 personen per 30 min starten)

Einde
: +/- 12.30/14.00 uur (kan iets later worden)
Waar
: Fun Forest bij Speeltuin Klein Zwitserland
Hulp nodig : Slecht enkele ouders
i.v.m. coronamaatregelen
Na aanmelding volgt verdere info en starttijd via de mail. Bij vragen bel even met Irma 0638224112 of
Marloes 0612431417. Kinderen die jonger zijn dan 8 jaar en kleiner zijn dan 1.30 meter volgen een
ander parcours, daarom graag leeftijd en lengte invullen op aanmeldformulier i.v.m. indelen groepen.
I.v.m. de aansprakelijkheid dienen de ouders een “akkoordverklaring” in te vullen, Deze wordt los
bijgeleverd bij de flyer. Ook de klimmende ouders moeten een aparte akkoordverklaring voor
zichzelf invullen.
Denk er aan om goede stevige schoenen aan te trekken om veilig in de bomen te kunnen klauteren.
Kinderen mogen zelf iets te drinken en te eten meenemen voor tussendoor.
In verband met de hoge kosten van deze activiteit vragen wij voor deze activiteit € 5,- in plaats van
€ 2,50. Voor meeklimmende ouders geldt een bijdrage van € 7,50 (entree normaal 21,95 pp).
Helaas hebben wij de laatste jaren in de laatste dagen nog wat afmeldingen gekregen voor deze
activiteit. Hier zitten voor ons dan behoorlijk wat kosten aan. Wij vragen de afmelders deze kosten zelf
te betalen. Dit komt dan neer op 5 euro afmeldkosten per afmelding.

Maandag 17 augustus – Huifkartocht!
Voor wie
Aanvang
Einde
Waar
Hulp nodig

:
:
:
:
:

Groep 1 t/m 3
10.00 uur
12.00 uur
voor de Bantuin
1 of 2 ouders

Heb je weleens in een huifkar gezeten?
Nee? Dan is dit je kans, we gaan er op uit met een echte huifkar met paard.
Waarheen? Tja dat blijft nog even geheim.
Wie gaat er met ons mee????
Je moet zelf iets te drinken meenemen voor iets lekkers zorgen wij.
Vragen?
Bel gerust met Bianca of Saskia
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Dinsdag 18 augustus - Zwembad de Wisselslag
Voor wie
Aanvang
Einde
Plaats
Hulp nodig

:
:
:
:
:

Groep 5 t/m 8
13.30 uur
15:30 uur
Drie Decembersingel 52 - Blerick
Nee

Lekker 2 uurtjes vrij zwemmen bij zwembad de Wisselslag in Blerick!
Voor toezicht wordt gezorgd vanuit het zwembad.
Kinderen moeten in het bezit zijn van een zwemdiploma.
Neem zelf iets te drinken mee!
Vragen? Bel even met Arianne of Irma

Woensdag 19 augustus - Mattel Play/ The Portal Sevenum
Voor wie

:

Waar
Aanvang
Einde
Hulp Nodig

:
:
:
:

Groep 1 t/m 3 Mattel Play
Groep 4 t/m 8 Portal Action House
Midden Peelweg 7, Sevenum
15.30 uur
17.30 uur
Nee

Groep 1 t/m 3
Bij Mattel Play! Sevenum staat samen spelen, leren en ontdekken centraal. In deze unieke
binnenspeeltuin kunnen kinderen zich urenlang vermaken in de werelden van hun favoriete TVhelden! Zet een helm op en bouw als Bob de Bouwer™ of dans in een schitterende tutu als Angelina
Ballerina™. Ben een held als Brandweerman Sam™ of bezoek Thomas de Stoomlocomotief™ op het
eiland Sodor.
Groep 4 tm 8
The Portal Action House is een fysieke gamewereld die bestaat uit 3 uitdagende levels. Stap via The
Portal in deze wereld en waag je aan verschillende sportieve uitdagingen. Laat je vetste skills zien op
de freerunbaan, tal van trampolines of op de pumptrack!

De kinderen worden door de ouders zelf naar Sevenum gebracht. Voor toezicht wordt gezorgd vanuit
Portal Sevenum.
Zijn er nog vragen?
Bel gerust met Irma, Marloes of Arianne
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Donderdag 20 augustus - Vossenjacht 2.0
Voor wie
Tijdstip 4/5
Tijdstip 6/7/8
Plaats
Hulp nodig

:
:
:
:
:

Groep 4 t/m 8
18.00 uur – 20.00 uur
20.30 uur – 22.30 uur
De Bantuin
Ja, vos of begeleider van klein groepje kinderen

Dé avond voor onze enige echte Kindervakantiewerk VOSSENJACHT 2.0 !!
Er worden vreemde figuren, soms herkenbaar (maar meestal niet) losgelaten in het centrum van ‘t
Ven. Zij willen de buurt onveilig maken. Onze groepen gaan deze bijzondere personen proberen te
vinden en ontmaskeren. Dit jaar op een andere manier dan je gewend bent, laat je maar verrassen!
Een geweldige, maar ook moeilijke klus. Wie komt ons helpen?
Geef je op, dan maken we er weer een gezellige boel van.

Wil je nog wat meer weten?
Bel gerust met Gijs, Bertel of Bjorn

Vrijdag 21 augustus - Speeltuin Mart Roeffen
Voor wie
Aanvang
Einde
Waar
Hulp nodig
Vervoer

:
:
:
:
:
:

Groep 1 t/m 3
10:00 uur
12:00 uur
Grubbenvorst
1 of 2 ouders
Kinderen dienen zelf gebracht en opgehaald te worden.

Ga jij gezellig met ons mee?
Glijden, schommelen, op de wip en heerlijk ravotten in de speeltuin bij Mart Roeffen in Grubbenvorst.
Wij gaan er een leuke morgen van maken, je moet zelf iets te drinken meenemen voor de rest zorgen
wij.
Vragen?
Bel gerust met Arianne, Bianca of Saskia
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De bestuursleden van KVW:
Voorzitter:
Gijs Gubbels
Huiskensstraat 43
06-43200646
Secretaris:
Arianne Trienekens
Lovendaalseweg 16
06-48969616
Penningmeester:
Bertel Sterck
Noordervaartlaan 9
06-15270300
Overige KVW Leden :
Bianca Tatton
Schoolweg 67
06-54692487
Bjorn Schoolmeesters
Straelseweg 530
06-48384340
Marloes Dohmen
Straelseweg 349
06-12431417
Saskia van der Heijden
Huiskensstraat 32
06-38728445
Irma Hovens
Arenborgweg 12
06-38224112
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