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●
Wat u verder nog moet weten………………
Zorg ervoor dat uw kind voldoende brood mee krijgt voor de lunch. Wij zorgen voor ranja en water.
Natuurlijk mag u uw kind wel iets anders meegeven.
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Zorg dat uw kind elke dag zwemkleding, reservekleding en een handdoek (voor evt. waterspellen) bij
zich heeft.

Hallo allemaal, dit is het eerste KinderVakantieWerk-krantje van 2018.
Aanstaande maandag is het zover: dan begint weer een fantastische week KinderVakantieWerk.

Zorg dat uw kind ingesmeerd is met zonnebrandcrème bij te verwachten zonnig weer en geef de
zonnebrandcrème ook mee aan uw kind .

Ook dit jaar is er met man en macht gewerkt om er een spetterend programma van te maken. Graag
willen we er met jullie samen een geweldig 49ste jaar kindervakantiewerk van maken met als thema:

●

Gevonden en/of verloren voorwerpen.

Mist u iets als uw kind thuiskomt of heeft het meer spullen mee naar huis gebracht dan u had
meegegeven ? Dan kunt u contact opnemen met de hoofdleiding of bellen naar Mayk Bexkens,
telefoon: 06-30582711.
●

Ziek / Dieet / Medicijnen.

Als uw kind een dag ziek is of niet kan komen, meldt dat dan aan de hoofdleiding van de groep waar
uw kind is ingedeeld. Wij hoeven ons dan niet onnodig ongerust te maken.
Moet uw kind medicijnen gebruiken of is er iets dat uw kind niet mag eten? Als u dit niet op het
inschrijfformulier hebt vermeld, geef dit dan even door aan de hoofdleiding. Wij kunnen er dan
rekening mee houden.
●

GSM’s.

Maandagmorgen 5 augustus om 09.00 uur zijn jullie allemaal welkom bij de opening van KVW 2018
op het HK van scouting Susteren (home groep groen). Het programma van die ochtend vindt in de
wijk rondom deze locatie plaats.

Vriendelijk verzoeken wij om de gsm telefoons van de kinderen thuis te houden. Zeker in deze week
zijn de telefoons erg schadegevoelig. Er zijn genoeg telefoons voorhanden om te kunnen bellen als
dat nodig is. Heeft uw kind toch een gsm bij zich, dan is Kindervakantiewerk niet aansprakelijk bij
eventuele schade of vermissing. Als er te veel hinder door ontstaat, kan het voorkomen dat de
hoofdleiding de telefoons in bewaring neemt.

De homes van dit jaar zijn als volgt:

●

Dit jaar ben jij, ………………………………………………………………………………….ingedeeld in :

TEKEN.

Voor groep Groen is dit het HK van scouting Susteren, Op de Wallen 2 te Susteren;
voor groep Rood is dit De schuttersweide Susteren, Baakhoverweg 2 te Susteren.

Controleer uw kind iedere dag op teken. Alle groepen zitten in een bosrijk gebied. Hierdoor bestaat
de kans dat uw kind een tekenbeet oploopt. Voor meer info over een tekenbeet verwijzen wij u door
naar de site van www.thuisarts.nl/tekenbeet

We hebben weer veel medewerking gekregen van onze sponsoren.
Dit jaar zijn dat onder andere:
Webshirtcompany BV
Sportclub Susteren
Weinheimer natuursteen
Plus Susteren
Pörteners Vloerenbedrijf
Snackpoint Susteren
Gehlen
Bakkerij Puts Susteren
Bouwbedrijf Ophelders
Sport- & gezondheidsinstituut Hofman
Pit’s Groeihuis
CARPE DIEM Events & Verhuur
DMT auto’s Susteren
Senya’s broodjes
Marij Lemmens drankenspecialist
Veur Eederein

KVW Susteren

Groep Groen

Hoofdleiding:

Bo Pesgens
Lea Beckers-Schulpen

Tel: 06-10201570
Tel: 06-12877620

Groep Rood

Hoofdleiding:

Kim Raffenberg-Geilen
Michelle Knubben

Tel: 06-19002771
Tel: 06-13410026
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●

Groepsindeling

Op de voorpagina heb je kunnen zien bij welke groep je ingedeeld bent.
Bij het maken van de groepsindeling is er gelet op voorkeuren die ingevuld waren op de
inschrijfformulieren, dus zo veel als mogelijk vriendjes en/of vriendinnetjes bij elkaar. Het kan
voorkomen dat niet alle kinderen van 1 gezin in dezelfde groep zitten. We begrijpen dat het ophalen
niet mogelijk is op beide locaties tegelijk.
●

Programma voor de komende week.

Elke groep heeft zijn eigen programma en leiding. Het programma begint elke dag om 09.00 uur en
eindigt om 17.00 uur.
Elke dag worden de kinderen om 09.00 uur verwacht op de locatie die hieronder staat aangegeven.
Niet eerder, want dan is de leiding nog bezig voorbereidingen te treffen voor de komende dag(en).
Het einde van elk dagprogramma is om 17.00 uur.
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** Op donderdagavond is er een avondprogramma gepland. Dat betekent dat er een programma is
gemaakt waar rekening wordt gehouden met de leeftijd van de kinderen en de tijd van het
programma. Daarom zijn de kinderen ingedeeld in 2 leeftijdscategorieën.
Als uw kind mag deelnemen aan het avondprogramma, moet u hiervoor per kind toestemming
verlenen met het bijgevoegde formulier.
De kinderen van schoolgroep 1 & 2 hebben donderdag geen avondprogramma.
De indeling en het programma volgens schoolgroep en tijd is als volgt:
Schoolgroep 3,4 & 5

* De mogelijkheid bestaat dat dit programma een half
uurtje uitloopt
Let op: dit programma is aansluitend aan het
dagprogramma, dat wil zeggen dat deze kinderen pas om
19.30 uur opgehaald hoeven te worden op het HK.

Uitzonderingen:

Kinderen die niet deelnemen aan het avondprogramma
worden om 17.00 uur op de eigen locatie opgehaald.

De kinderen van schoolgroep 1 hebben op dinsdag en donderdag een rustdag, zij doen alleen mee op
de maandag, woensdag en vrijdag.
Maandagochtend 09.00 Home groep groen.
Maandagmiddag 17.00 ophalen op de locatie van je groep
Dinsdagochtend 09.00 locatie van je groep
Dinsdagmiddag 17.00 ophalen locatie van je groep
Woensdagochtend 09.00 verzamelen home groep rood. Verdere informatie verderop in dit krantje*.
Woensdagmiddag 17.00 ophalen home groep rood
Donderdagochtend 09.00 locatie van je groep
Donderdagmiddag 17.00 ophalen locatie van je groep
Donderdagavond: Nadere informatie vindt u verderop in dit krantje**.
Vrijdagochtend 09.00 locatie van je groep.
Vrijdagmiddag 17.00 ophalen home groep rood.

*Op woensdag staat een uitstapje gepland naar de Valkenier. De kinderen worden die dag om 08.45
uur verwacht op het home van groep rood en zullen van hieruit vertrekken met de bus richting
Valkenburg. De kinderen van groep 1,2 & 3 lopen in een groepje samen met leiding door het park.
We maken deze dag GEEN gebruik van de waterfietsen. Zorg dat je reservekleding, zonnebrandcrème
en een hoofddeksel bij je hebt.
Vrijdagmiddag hebben we vanaf 14.00 een afsluitend programma. Ook de ouders/verzorgers zijn
deze middag vanaf 14.30 uur van harte welkom om een kijkje te komen nemen. Net zoals afgelopen
jaar staat er een drank/foodtruck waar drankjes, broodjes frikandel en/of hamburger gekocht
kunnen worden. De opbrengsten hiervan worden gebruikt voor het jubileum jaar in 2020. De
organisatie van het vrijdagmiddag programma verzoekt de ouders vriendelijk de kinderen niet eerder
dan 17.00 mee naar huis te nemen.
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van 17.00 uur tot 19.30* uur op het HK (home groep groen).

Schoolgroep 6, 7, 8 en brugklas

van 20.00 uur tot 23.00* uur op het HK (home groep groen).
* De mogelijkheid bestaat dat dit programma een half
uurtje uitloopt

Voor de groepen 3, 4, 5, staat KVW Got Talent op het programma. Je kunt je opgeven om een
optreden te verzorgen via het bijgevoegde formulier.
Voor de groepen 6, 7,8 en brugklas staat er dit jaar een Superheldenbal op de planning. Onder het
genot van een hapje, drankje en een dansje genieten ze deze avond van muziek van een echte DJ. Het
zou leuk zijn als je deze avond verkleed als bestaande of zelfverzonnen superheld zou komen.
Wegens succes verlengd!:
Na afloop van het avondprogramma mogen de kinderen van groep 7,8 & brugklas weer een nachtje
logeren op het kvw terrein (home groep groen). Je kunt je hiervoor opgeven via het bijgevoegde
formulier.
Meer informatie over het slapen en brengen/ophalen van spullen volgt in het krantje van dinsdag.
De kinderen die niet blijven slapen dienen om 23.00 opgehaald te worden bij het home van groep
groen.
Uiterlijk dinsdag moet het formulier voor deelname aan het avondprogramma zijn ingeleverd bij
de hoofdleiding. Zo kunnen wij tevoren inplannen voor hoeveel kinderen wij het avondprogramma
gaan draaien.
Samen maken we er weer een schitterend week van!
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