Reis jij met ons mee een rondje om de wereld
tijdens de KinderVakantieWeek 2019?
De KinderVakantieWeek is dit jaar van maandag
26 augustus t/m vrijdag 30 augustus. Dus, ben je
tussen de 5 en 12 jaar oud en heb je zin in een
onvergetelijke week? Lees dan snel verder!
In deze folder staat wat we allemaal gaan doen
en er staan ook belangrijke zaken in die je ouders
moeten weten. Als het je een leuke week lijkt, dan
kan je je opgeven via onze website:
www.kvwdemeern.nl

We openen de week op maandag 26 augustus om
10.00 uur. Vanaf 9.45 uur ben je van harte welkom.
Na de opening gaan we samen een hut bouwen.
‘s Middags gaan we ons voorbereiden op de
wereldreis! Neem je je mooiste pasfoto mee?
In één dag de hele wereld rondreizen? Dat kan
op dinsdag! Jullie gaan ontdekken wat bij elk
continent hoort; de kangoeroes van Australië, de
hoge hoeden van Amerika, de draken uit Azië,
de mummies uit Afrika en het heerlijke eten uit
Europa…
Op woensdag komen we aan in Noord-Amerika,
daar reizen we van de big cities tot de uitgestrekte
prairies. Misschien komen we onderweg wel
bekende Hollywood sterren en stoere cowboy’s
tegen! Ook zullen we tijdens een film bijkomen van
alles wat we tot nu toe hebben gezien.

Wist u dat u ons heel blij kan maken met het
sponsoren van spullen? Niet? Lees hieronder waar
wij naar op zoek zijn!
In het bijzonder zijn we op zoek naar hamers,
zagen, (oude) lakens, schminkspullen, papier,
karton, kwasten, bureaus, banken, koelkasten,
verf (op waterbasis), spelletjes en nog meer van
dit soort dingen. De spullen kunnen zaterdag 24
augustus worden afgegeven bij de tent in het
Mauritspark. Zijn ze echter te groot of te zwaar,
dan kunt u dit vooraf via de website doorgeven of
op deze dag bellen met Chris Kalkman
(06 509 505 49), zodat wij voor vervoer kunnen
zorgen. Alvast bedankt!
Voor vragen kunt u mailen naar:
secretariskvw@gmail.com

Donderdag belooft een warme dag te worden in
Afrika, maar zoeken we verkoeling op in Antartica.
‘s Middags komt namelijk de brandweer voor
waterpret. Vanaf 14.30 uur zijn je ouders welkom
om te komen kijken. Uiterlijk 15.30 uur worden je
ouders verwacht om te helpen met afdrogen en
aankleden.
Vrijdag, de laatste dag alweer. Ga jij met je groep
de strijd aan in het levensechte risk spel? Win
van alle tegenstanders en verover met je groep
zoveel mogelijk landen en wie weet heb jij straks
de hele wereld tot je beschikking… We gaan veel
activiteiten doen, waardoor jullie wel honger zullen
krijgen. Daarom gaan we lekker eten op het veld.
Om 17.30 uur vertrekken we in een grote optocht
om de ouders op te halen voor de braderie en
een gezellig feest. Er zijn kraampjes, spelletjes,
muziek, eten en drinken...
Een leuke afsluiting van de week!

Tijdens deze feestavond is er ook een
playbackshow. Weet jij al wie je na wilt doen?
Je kunt je vanaf maandag tot en met woensdag
hiervoor opgeven bij de leiding.
Belangrijke en praktische zaken:
•
KinderVakantieWeek De Meern vindt
zoals altijd plaats in het Mauritspark (achter de
Mauritslaan).
•
Alle dagen beginnen om 10.00 uur en
eindigen om 16.00 uur. Op de donderdag eindigt
de dag om 15.30 uur. Op deze dag komt namelijk
de brandweer. Helaas spuit de brandweer geen
warm water en kan het dus koud zijn voor de
kinderen.
•
We raden ten zeerste aan om de kinderen
elke dag in kleding te laten komen die vuil en nat
mag worden. Op maandag mogen de kinderen een
eigen hamer meenemen. De KinderVakantieWeek
is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies
van kledingstukken en dergelijke.
•
Op het veld dragen de kinderen hun
naamkaartje op hun kleding (veiligheidspeld of
koordje). Ouders dienen hier zelf voor te zorgen.
•
De week sluiten we traditiegetrouw af met
een spetterende braderie op de vrijdagavond!
Iedereen is van harte welkom.
•
Op deze vrijdag eten we met de kinderen
op het veld waarna we om 17.30 uur de ouders
ophalen met een feestelijke optocht. Daarna
hebben we een gezellige avond in het Mauritspark
met ouders en kinderen.
•
Natuurlijk wordt het dit jaar weer mooi
weer. Maar mochten de weerhelden ons in de
steek laten, dan zijn een regenpak en laarzen
geen overbodige luxe.
•
De kinderen moeten zelf eten en drinken
meenemen voor tussen de middag.
Wanneer ze snoepjes meenemen, dan graag
genoeg om te delen met het groepje.

Wij zorgen voor een beker drinken in de ochtend
en in de middag. Op vrijdag eten we met de
kinderen op het veld. Bij het inschrijven kan onder
bijzonderheden een allergie of een bijzonder dieet
worden doorgegeven.
•
Kinderen worden ingedeeld in groepjes
waarbij zo veel mogelijk rekening gehouden zal
worden met voorkeur en school. De kinderen
kunnen NIET gewisseld worden van groepje
tijdens de betaalmiddag.
•
Voor belangrijke zaken is de organisatie op
het veld in het Mauritspark te bereiken op nummer
06 317 800 49 of 06 363 223 01.
Dit jaar kunnen er in totaal 300 kinderen worden
ingeschreven voor KinderVakantieWeek De Meern.
De folder wordt verspreid op de basisscholen in
De Meern, Veldhuizen en omgeving.
De inschrijving is vanaf maandag 3 juni 2019 om
20.00 uur geopend op de website
www.kvwdemeern.nl. De inschrijving wordt
gesloten zodra het maximum aantal inschrijvingen
is bereikt. Er is een wachtlijst voor maximaal 20
inschrijvingen.
De kosten bedragen € 35,- per kind, welke online
kunnen worden voldaan. Betaald u liever contant?
Dit kan tijdens de betaalmiddag op zondag 14 juli
2019. De betaalmiddag is van 15.00 uur tot 16.00
uur bij Azotod in De Meern. Na betaling is de
inschrijving definitief en ontvangt u een naamkaart
tijdens de betaalmiddag of op maandag 26
augustus.
Alle kinderen van 5 t/m 12 jaar, die regulier
basisonderwijs volgen, kunnen ingeschreven
worden. Voor de uitgebreide voorwaarden
verwijzen we u naar onze spelregels en algemene
voorwaarden op de site.

Het team van dit jaar bestaat uit:
Dennis Ebbenhorst, Chris Kalkman, Ryanne van
Valkenburg, Eveline Mink, Sjors Barten, Daan
Schols, Kjeld de Wolf, Sharon van Valkenburg,
Charèl Hermsen, Manon Hoogendoorn, Candy
Hermsen, Nyka van Kordelaar, Marissa Gleis,
Casper Koeneman, Rosa de Rooij, Kai de Geus,
Max de Geus, Femke van Es, Nina Kocken,
Shannon Ebbenhorst, Peter van Laar, Dave
Brouwer, Jeffrey Gels, Byron van Elk, Bas Schols,
Jan Landman en Menno Ekelschot.
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Wij bedanken alvast al onze sponsoren!
Wilt u met uw bedrijf de KinderVakantieWeek ook
sponsoren middels een dienst, product of bedrag?
Dan kunt u contact opnemen met Candy of Manon.
Tel: 06 104 732 69
E-mail: sponsoringkvw@gmail.com

De optocht voor de vrijdag avond is als volgt:
Vanaf het Mauritspark lopen wij via de Meentweg
naar Laan 1954. Over Laan 1954 gaan wij naar de
Mereveldlaan, waarna wij via de Mauritslaan
terug keren naar het Mauritspark.
Deze folder is mede mogelijk gemaakt door Drukkerij Jan Evers.
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