
 

 
Extra informatie over Kindervakantieweek 2021 

voor de ouders/verzorgers 

 

Op de poster vind je o.a. de groepsindeling en het exacte programma van Kindervakantieweek 2021. In deze brief staat 
daarnaast nog wat extra informatie. 
 
Locatie en globale programma 
De kinderen worden ’s ochtends 
gebracht bij de parkeerplaats van 
voetbalvereniging Hilvaria. Vervolgens 
fietsen we met z’n allen naar de 
bossen bij de trimbaan aan het Groot 
Loo. In die bossen vindt 
Kindervakantieweek Hilvarenbeek 
plaats. We openen de dag daar samen, 
zingen het kamplied en dansen de 
ochtendgymnastiek. Vervolgens is er 
elke dag een bomvol programma met leuke spellen in het bos. Er wordt gerend, gespeurd, gepuzzeld en… vies worden 
mag bij Kindervakantieweek! Halverwege de dag lunchen we gezamenlijk op het terrein. Aan het einde van de dag 
fietsen we met z’n allen weer terug naar de parkeerplaats van voetbalvereniging Hilvaria en worden de kinderen daar 
ook opgehaald. 
 
Let op: De kinderen gaan woensdag na de ouderavond en vrijdag na de afsluiting niet meer gezamenlijk terug naar de 
parkeerplaats van voetbalvereniging Hilvaria, maar dienen ergens anders opgehaald te worden. 
 
Het exacte programma (met bijvoorbeeld de begin- en eindtijden) vind je op de poster. 
 
Ouderavond (woensdag 1 september) 
Woensdagavond 1 september (om 18.30 uur) zijn alle ouders/verzorgers, opa’s, oma’s, broertjes, zusjes en andere 
geïnteresseerden uitgenodigd om een kijkje te komen nemen bij Kindervakantieweek. We willen je vragen om met de 
fiets naar de trimbaan te komen want er is geen plek om de auto te parkeren. Tijdens de ouderavond laten de kinderen 
zien wat we zoal doen tijdens Kindervakantieweek en laten ze ook een kleine act zien.  
 
Let op: Als het niet mogelijk is om naar de ouderavond te komen kijken, verwachten wij dat je je kind om 20.00 uur op 
komt halen bij de trimbaan. 
 
Afsluiting Kindervakantieweek (vrijdag 3 september) 
Vrijdagavond 3 september (om 18.00 uur) zijn alle ouders/verzorgers uitgenodigd om op de Vrijthof te komen kijken 
bij de afsluiting van Kindervakantieweek 2021. Tijdens de afsluiting zingen we o.a. nog één keer het kamplied en 
worden de winnaars van de kleurwedstrijd bekendgemaakt. 
 
Let op: Als het niet mogelijk is om naar de afsluiting te komen kijken, verwachten wij dat je je kind om 18.45 uur op 
komt halen bij de Vrijthof. 
 
Afmelden 
Als je kind ziek is of om een andere reden een dag niet bij Kindervakantieweek kan zijn, is dat natuurlijk superbalen. 
Maar kan gebeuren! Zou je het wel even aan ons willen doorgeven? Dat kun je doen door ons tijdens Kindervakantie-
week tussen 08.15 uur en 09.30 uur te bellen op 06-24999194. 
 
Groepen 
De kinderen zijn ingedeeld in groepen van ongeveer 12 kinderen. De groepen zijn met de nodige zorg samengesteld 
door de organisatie van Kindervakantieweek Hilvarenbeek; hierin kan niet worden geruild. Elke groep wordt begeleid 
door twee of drie leiders. De leiders blijven altijd bij de groep tot het laatste kind is opgehaald. 
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Meenemen naar Kindervakantieweek 
We raden ten zeerste aan om waardevolle spullen (zoals een mobiele telefoon) thuis te laten en om je kind kleren aan 
te geven die tegen een stootje kunnen en vuil mogen worden. 
 
Verder willen we je vragen om je kind tijdens Kindervakantieweek elke dag de volgende dingen mee te geven: 

- een goede fiets; 
- een lunchpakketje; 

 

- een lepel; 
- twee bekers; 

 

- eventueel: droge kleding en regenkleding; 
- enkel op donderdag 2 september: een (oude)  

handdoek i.v.m. de modderfinale. 
 

Zet overal de naam en het groepsnummer van je kind op, voor het geval iets kwijtraakt. Stichting Kindervakantieweek 
Hilvarenbeek is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies en/of diefstal van kleding of andere persoonlijke 
bezittingen. 
 
De kinderen krijgen tijdens Kindervakantieweek voldoende drinken (ranja en water) en tussendoortjes. Het is niet de 
bedoeling dat kinderen zelf snoep of chips meenemen. 
 
Woensdag 1 september en vrijdag 3 september eten de kinderen bij Kindervakantieweek een avondmaaltijd. Dit 
hoeven de kinderen niet zelf mee te nemen. De avondmaaltijd wordt op woensdag 1 september verzorgd door 
Kindervakantieweek en op vrijdag 3 september verzorgd door gastgezinnen. Hierbij (en ook bij het drinken en de 
tussendoortjes) wordt rekening gehouden met eventuele allergieën. 
 
Verder raden wij aan om tijdens Kindervakantieweek je kind regelmatig te controleren op teken, je kind thuis in te 
smeren tegen dazen en andere insecten en (bij een stralend zonnetje) je kind thuis in te smeren met 
zonnebrandcrème. 
 
Foto’s 
Tijdens Kindervakantieweek worden er elke dag een aantal (sfeer)foto’s geplaatst op onze website 
(www.kvwhilvarenbeek.nl), onze Facebookpagina (www.facebook.com/KVWHilvarenbeek) en onze Instagrampagina 
(www.instagram.com/kvw.hilvarenbeek). Het thuisfront kan zodoende op de hoogte blijven van alle leuke dingen die 
zijn gebeurd. Na afloop van Kindervakantieweek plaatsen we alle foto’s die tijdens Kindervakantieweek zijn gemaakt 
op de fotopagina van onze website. Die fotopagina zal worden beveiligd met een wachtwoord dat enkel de 
ouders/verzorgers van de deelnemende kinderen en de vrijwilligers van Kindervakantieweek 2021 zullen ontvangen. 
 
Gevonden voorwerpen 
Gevonden voorwerpen kunnen tot en met zaterdag 4 september 12.00 uur opgehaald worden op de trimbaan. 
 
Kleurwedstrijd 
Alle deelnemende kinderen mogen meedoen met de kleurwedstrijd. De kinderen ontvangen van de leiders de 
kleurplaat voor de kleurwedstrijd. Als de kinderen tijdens Kindervakantieweek de ingekleurde kleurplaat inleveren bij 
het podium, maken ze kans op een mooie prijs. De winnaars worden bekendgemaakt bij de afsluiting op vrijdag 3 
september. 
 
Overige informatie 
Als tijdens Kindervakantieweek het programma aangepast moet worden (bijvoorbeeld vanwege noodweer of andere 
onvoorziene omstandigheden), wordt dat gecommuniceerd via onze website (www.kvwhilvarenbeek.nl) en onze 
Facebookpagina (www.facebook.com/KVWHilvarenbeek). Houd onze website dus in de gaten en/of like onze 
Facebookpagina. 
 
Heb je nog een vraag? 
Op onze website (www.kvwhilvarenbeek.nl), onder het kopje ‘Ouders’, vind je een lijst met de meest gestelde vragen 
en de bijbehorende antwoorden. Waarschijnlijk zullen die antwoorden de meeste vragen wel beantwoorden. 
 
Heb je, na het lezen van die vragen en antwoorden, nog een vraag? Neem dan gerust contact met ons op via 
kvwhilvarenbeek@gmail.com. Ook kun je bij vragen of problemen tijdens de week altijd iemand van de organisatie 
aanspreken. 
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