
Kindervakantiewerk 
Venray 

 
 

 
 
 

De tijd van je leven @ KVW 
 

9 t/m 13  juli 2018 



KVW komt er weer aan!!! 
 
Je moet nog een paar maanden naar school, maar dan is het alweer 
vakantie. Natuurlijk is er dan ook weer Kindervakantiewerk!  
Als je nog nooit meegedaan hebt, moet je dit boekje maar eens 
goed doorlezen. Misschien krijg je ook zin om mee te doen. Als je al 
vaker meegedaan hebt, weet je dat je in deze week veel plezier 
hebt. Lees het boekje goed door, want voor dit jaar zijn er wat 
veranderingen.  
 
Voor iedereen uit groep 7 is er ook dit jaar een extra programma: 
een overnachting. Lees dus gauw verder voor alle details! 
 

Dit jaar is kindervakantiewerk van 9 t/m 13 juli! De hele week staat 
in het thema ‘De tijd van je leven @KVW!’. Wat er allemaal gaat 
gebeuren is natuurlijk een groot geheim, maar in dit boekje 
verklappen we al een klein beetje. Ook staat er nog wat meer 
informatie in die belangrijk is voor jou en je ouders. Bewaar dit 
blaadje dus goed! 
 
 

Op onze website www.kvw-venray.nl vind je altijd de meest actuele 
informatie en laatste nieuwtjes. Kijk ook eens op onze 
facebookpagina. Ook tijdens de week zelf! 
 
 
Groetjes van alle vrijwilligers 
van Kindervakantiewerk Venray! 
 
 
 

Veiligheid staat bij KVW hoog in het vaandel. Zo zijn wij als eerste organisatie beloond met 
het VJL-veiligheidsvignet en werken wij actief aan het programma In Veilige Handen 

 
 



Informatie 
 

Wat is Kindervakantiewerk 
 

KVW is een hele leuke 
activiteitenweek waaraan alle 
basisschoolkinderen uit groep 3 
t/m 7 die in de gemeente Venray 
wonen kunnen meedoen. Tijdens 
KVW beleef je een leuke week met 
daarin veel activiteiten zoals een 
sportdag, spelletjes, knutselen en 
nog veel meer. 
 
Bijna iedereen die in Venray woont heeft wel eens meegedaan met 
KVW. Vraag het maar eens aan je ouders bijvoorbeeld. De kans is 
groot dat ook zij meegedaan hebben. Kindervakantiewerk bestaat 
al 67 jaar! Het kan dus zijn dat zelfs jouw opa’s of oma’s ooit met 
KVW meegedaan hebben. 
 
Kleurwedstrijd 
 

Ook dit jaar is er weer een kleurwedstrijd. De tekening daarvoor 
vind je op de laatste bladzijde van dit boekje. Deze tekening kun je 
inleveren op maandag 9 en dinsdag 10 juli bij de hoofdleiding. Op 
vrijdag worden de winnaars bekend gemaakt en natuurlijk zijn er 
voor de winnaars mooie prijzen te winnen. 
 
Voor de week 
 

Omdat je bij je aanmelding je emailadres door hebt gegeven, krijg 
je een week voordat KVW start een mail. Hierin staat alle 
informatie over het groepje waar je dit jaar in zit. Natuurlijk altijd 
met iemand uit je klas in een KVW-groepje of bij een opgegeven 

vriendje. 

Heb je geen email (gekregen), dan 
staat  er op maandag op het KVW-
terrein een informatiebord met 
dezelfde informatie. 
 

 



Wat gaan we deze week doen??? 
 
Het begin van de week 
 
Ook dit jaar zitten we op het vertrouwde 
terrein, 't Speulpark, gelegen aan de 
Parkweg. De toegangspoort aan de 
Parkweg is de hoofdingang van het terrein.  
Eenmaal op het terrein kun je naar je 
leiding toe gaan. Zij staan goed 
herkenbaar met een bord met daarop het 
groepsnummer.  
Samen met je groepje spreek je af waar je 
de rest van de week begint en eindigt. Als je groepje compleet is, 
beginnen jullie met kennismakingsspelen. Is er iets niet duidelijk? 
Kom dan naar de hoofdleiding. 
Zoals in voorgaande jaren, zal er weer iets als een KVW- 
legitimatiebewijs komen.  
 

 Neem iedere dag in ieder geval mee: rugzak, beker,    
 lunchpakket en afhankelijk van het weer regenkleding of een pet   
 en zonnebrandcrème. Zorg bij warm weer ook voor wat extra 
 drinken. Water is op het KVW-terrein altijd te krijgen.  
 Ook zijn dichte (sport) schoenen waar je goed op kunt rennen en 
 in de bossen kunt spelen erg belangrijk. 
 Géén slippers of sandalen. 
 Denk ook aan je KVW-legitimatiebewijs dat je op maandag krijgt. 

 
Maandag 

Vanaf vandaag staat KVW in het teken van tijd; De tijd van je leven 
@ KVW! 
  

Groep 3/4     en     groep 5/6/7 
Jullie starten vandaag allemaal met de 
Meerkamp. Dit zijn verschillende spellen 
verdeeld over de vlakte (het oude 
zwembad) en het omliggende bos. Dichte 
(sport) schoenen zijn hierbij belangrijk.  
Op dag 1 gaan jullie met elkaar 
kennismaken en samenwerken. Voor alle 
groepen belooft dit een leuke en actieve 
dag te worden! 



Wat gaan we deze week doen??? 
 

Dinsdag 
 

Groep 3/4 
Jullie starten vandaag met de 
Sportdag! Denk aan de 
sportschoenen. Het beloofd een 
lekker actieve dag te worden.  
 

Groep 5/6/7 
Jullie duiken vandaag het bos in. 
De dag wordt gevuld met 
verschillende bosactiviteiten. Denk 
aan dichte schoenen! 
   

Woensdag  
 

Groep 3/4 
Vandaag is het jullie dag in het bos. 
Het wordt een dag met verschillende 
bosactiviteiten. Denk aan dichte 
schoenen! 
 
 
 
 
 

Groep 5/6/7 
Vandaag hebben jullie de sportdag. 
Denk aan de sportschoenen! Het 
beloofd een lekker actieve dag te 
worden.  

 
Donderdag   
 

Groep 3/4 
Jullie starten vandaag met een 
activiteit in het centrum. Opa’s, 
oma’s, ouders, iedereen die wil kan 
een kijkje komen nemen in het dorp.  
 
’s Middags kunnen jullie je 
creatieviteit kwijt met stof, stift, 
papier en nog veel meer.  
 
 

Groep 5/6/7 
Jullie starten de dag met een 
ochtend crea. Er ligt vanalles klaar 
om met je groepje de mooiste 
creaties te maken.  
 
’s Middags gaan jullie naar het 
centrum voor de verschillende 
activiteiten daar.  
 

Vrijdag (alle groepen) 
 

Vandaag mag je wat zakgeld meenemen. Denk zelf aan drinken. 
 

Vandaag gaan we met z'n allen op uitstapje! Denk aan eten en 
genoeg drinken. Ook mag je wat zakgeld meenemen vandaag. 
Waar we naartoe gaan? Houdt de website maar in de gaten! 



Wat gaan we deze week doen? 
 

Donderdagavond (groep 7) 
 

 Neem vandaag de volgende spullen mee: 
  Luchtbed en pomp 

  Slaapzak / Kussen 

  Een extra deken 
       (we slapen in de Bouledrome) 
  Nachtkleding 

  Slippers/Pantoffels 

  Goede (dichte) schoenen voor ‘s avonds 

  Toiletspullen 

  Zaklamp 

  Ondergoed en Sokken 

  Kleding voor de vrijdag 
         (s.v.p. dus altijd een setje extra kleding) 
  Extra droge kleding 

  Jas voor ’s avonds 

  Medicijnen(!) 

  KVW legitimatiebewijs 
 

  Mobieltjes thuislaten ! 
     Indien nodig kunnen de kinderen via de hoofdleiding contact 
      opnemen met het thuisfront. Andersom kunnen de ouders indien nodig  
      contact opnemen met de hoofdleiding. 

 

Als ’s middags het normale programma is 
afgelopen, gaat het programma voor jullie 
direct beginnen. Jullie beginnen met iets actiefs. 
Eten gebeurt daarna gezamenlijk. Na het eten 
worden de bedden opgemaakt en maken jullie 
zelf je lunchpakket voor vrijdag. Wij zorgen 
voor de benodigdheden. Dan wordt het 
programma vervolgt. We gaan je verrassen met 
een programma wat speciaal voor de oudste 
deelnemers gemaakt is. Als we daarna via een 
wandeltocht terugkomen bij de slaapplaats, 

sluiten we de avond gezellig af. Vrijdagochtend gaan we natuurlijk 
eerst met z’n allen ontbijten en dan is dit speciale programma al 
weer te einde.  



Belangrijke informatie rondom het aanmelden 
 
 
De aanmelding voor Kindervakantiewerk is digitaal.  
De oude manier van aanmelden door middel van blaadjes  
die op school ingeleverd werden, bestaat niet meer. Aanmelden kan 
via de website www.kvw-venray.nl. 
 
Zodra u op de site komt, ziet u vanzelf de “AANMELDEN”-knop. 
Aanmelden is mogelijk tot 15 mei 2018. 
 
U krijgt automatisch een mail als uw kind aangemeld is. Controleer 
dan s.v.p. uw gegevens, eventuele fouten kunt u dan nog doorgeven. 
Na 1 juni worden de deelnamekosten afgeschreven. 
 
Mocht u zelf geen computer hebben, adviseren wij u gebruik te 
maken van de computers bij het gemeentehuis of de bibliotheek. 
 
Vragen over de digitale manier van aanmelden kunt u stellen aan 
Carole Litjens, tel. 06-15094705. 
 
Na aanmelding van uw kind, zult u een mail ontvangen waar we 
vragen om vrijwilligers. Dit met name voor het begeleiden van 
spellen en activiteiten. U kunt een halve dag, een hele dag of 
meerdere dagen helpen bij spelbegeleiding. Zonder uw hulp  
redden wij het niet!! 
 
Uw kind is gegarandeerd van deelname als u hulpouder wordt. 
Reageer a.u.b. zo snel mogelijk na ontvangst van deze mail. 

 
 
 
 
 

 



Wat moeten je ouders weten ? 
Aanmelden 
 

Zoals eerder vermeld gaat het aanmelden via de site  
www.kvw-venray.nl. De aanmeldperiode sluit op 15 mei. 
 
Betaling 
 

De deelnamekosten zijn € 22,50 per kind met een eventuele 
meerprijs van € 5,00 voor het avondprogramma van groep 7. Op de 
website kunt u goedkeuring voor automatische incasso selecteren. 
Indien automatische incasso niet mogelijk is, kunt u contact 
opnemen met onze penningmeester. De contactinformatie staat 
achterin dit boekje. 
 
Bij afmelding van uw kind voor aanvang van KVW, wordt er € 2,50 
aan administratiekosten in mindering gebracht in verband met 
reeds gemaakte kosten. Bij afmelding tijdens de week, vind er geen 
restitutie plaats daar alle kosten door ons dan reeds gemaakt zijn. 
 
Voor ouder(s)/verzorger(s) met een minimum inkomen of uitkering 
is in principe de mogelijkheid aanwezig om via de bijdrage kosten 
maatschappelijke activiteiten een tegemoetkoming te krijgen van 
Stichting Leergeld Venray via www.leergeldvenray.nl. 
 
Bevestiging 
 

Na inschrijving ontvangt u via de mail een inschrijfbevestiging. Dit 
is echter geen bevestiging van deelname. 
 
Uit kostenoverweging sturen wij geen losse bevestiging van 
deelname; afschrijving van de deelnamekosten van uw 
bankrekening is de officiële bevestiging van deelname. 
 
Locatie en tijden 
 

Iedere dag is het start- en eindpunt ons KVW-terrein op 't 
Speulpark, te bereiken via de Parkweg. Parkeert u op de 
parkeerplaats van het ziekenhuis of Odapark, dan kunt u het 
bospad door het Odapark volgen richting deze ingang.  
We beginnen om 9:00 uur en het programma is afgelopen om 16:00 
uur. De organisatie is direct na afloop bezig met de voorbereidingen 
van de volgende dag. Zorg er dus voor dat de kinderen tijdig 
opgehaald worden! 
 



Wat moeten je ouders weten ? 
 
Fiets & Auto 
 

Wij vragen u om zoveel mogelijk met de fiets te komen. Er komen 
bordjes waar de fietsen geplaatst kunnen worden. Dit zal in een 
gedeelte van het bos aan de Parkweg zijn. De wegen moeten vrij 
blijven voor de nooddiensten.  
Parkeren kan op de parkeerterreinen van het ziekenhuis. De 
Hoopweg en Parkweg zijn afgesloten voor auto’s wegens de 
bereikbaarheid voor hulpdiensten en bussen. Hierop zal 
gecontroleerd worden. 
 
Eten en Drinken 
 

De kinderen moeten zelf hun eten èn drinken meenemen. Denk 
hierbij niet alleen aan de lunch, maar ook drinken en een snoepje 
voor de rest van de dag. Zeker bij warm weer is het belangrijk dat 
de kinderen voldoende drinken bij zich hebben. Drinkwater is op 
alle plekken beschikbaar. 
 
Van ons krijgen de kinderen alle dagen (met uitzondering van het 
uitstapje) melk/chocomel/yogi bij de lunch. Vergeet hier niet een 
drinkbeker voor mee te nemen. 
 
Zakgeld 
 

Het meenemen van zakgeld is alleen toegestaan voor hetuitstapje 
(richtlijn: € 5,00) 
Of u zakgeld meegeeft, is aan u als ouder. 
 
Internet 
 

Dit boekje bevat in principe alle informatie die je nodig hebt als 
deelnemer aan KVW. Extra informatie zoals nieuwsberichten en 
foto’s zullen op onze website komen te staan. Heb je geen internet, 
dan kun je gratis onze website bezoeken via de publiekscomputers 
in het gemeentehuis. 
Voor vragen kunt u ook op onze site terecht. Onder het tabblad 
'deelnemers' vindt u het kopje 'veelgestelde vragen'.  
  
 
 
 



Wat moeten je ouders weten ? 
 
Veiligheid 
 

De hele week zijn er vaste EHBO’ers aanwezig en een 
calamiteitenplan is aanwezig. Bij de gevaarlijke oversteekplaatsen 
worden verkeersregelaars ingezet. Voor al onze activiteiten 
(waaronder het avondprogramma) is een vergunning door de 
gemeente verleend. 
 
Foto’s & Video 
 

Door verschillende mensen worden foto’s en video’s gemaakt. Deze 
foto’s en video’s verschijnen na de week (deels) op onze website. 
Deze beelden kunnen later ook gebruikt worden voor historische 
publicaties. Door deelname geef je automatisch toestemming 
hiervoor. 
 
Tijdens de week zal een groepsfoto gemaakt worden van alle 
groepen. Deze foto wordt na de week gemaild en is 
dan ook te downloaden via onze site. 
 
Gevonden Spullen 
 

De organisatie verzamelt gevonden spullen bij het centrale punt op 
het terrein. Hier kunt u aan het begin en einde van iedere dag 
terecht. Gevonden spullen die niet zijn opgehaald zijn tot een paar 
weken na KVW af te halen. Contactgegevens staan dan op de 
website. Na deze periode worden de voorwerpen aan een goed doel 
geschonken. 
 
Verzekering 
 

De kinderen zijn door ons verzekerd tegen schade, toegebracht aan 
derden. De organisatie stelt zich niet aansprakelijk voor verlies of 
stukgaan van eigendommen van de deelnemende kinderen. 
 
Privacy 
 

De persoonsgegevens zullen uiteraard niet aan derden worden 
verstrekt. Ten behoeve van informatieverstrekking kan naam-, 
school- en groepsinformatie op onze site of in e-mails vermeld 
worden.  
Wilt u dit niet? Stuur dan een email naar info@kvw-venray.nl 
 



Wat moeten je ouders weten ? 
 
Avondprogramma voor Groep 7 
 

Leiding 
Deze avond zijn er alleen kinderen uit groep 7. We hebben dus een 
bijzondere groep deelnemers en hebben daarvoor aparte leiding.   
Al deze leiders/leidsters doen de rest van de week ook mee, en 
kennen wij als organisatie ook al jaren. 
 
Kosten 
Gelukkig kunnen we ook deze avond goedkoop organiseren. De 
kosten voor deze avond zijn, inclusief het eten en natuurlijk 
drinken, maar 5,00 euro. 
 
Slapen 
De kinderen slapen in de Bouledrome op het KVW-terrein. Uiteraard 
is er de hele nacht organisatie aanwezig en wakker. De Bouledrome 
voldoet aan de eisen zoals door de brandweer aan de locatie 
gesteld.  
Voor extra toezicht en hulp tijdens de nacht, zullen wij een beroep 
doen op ouders van de deelnemers. 
 
Meenemen 
Neem zelf spullen mee om: te slapen, jezelf ’s ochtends op te 
frissen en jezelf te kleden. Op pagina 5 in dit boekje staat een 
meeneemlijst. Jouw spullen kun je op donderdag (van 8:00-9:30 en 
van 16:00-16:30 uur) afgeven aan de achterkant bij de Bouledrome op 
het KVW-terrein. Op vrijdag kun je ze daar tussen dezelfde tijden 
weer ophalen. 
 

Eten en drinken tijdens het avondprogramma 
Uiteraard zorgen wij voor alles; je hoeft dus niets mee te nemen. 
Wij zorgen voor het avondeten, het ontbijt, een lunchpakket voor 
de vrijdag en natuurlijk wat lekkers voor ’s avonds. Mag je 
bepaalde dingen niet eten, zorg dan a.u.b. zelf voor iets anders en 
laat het ons tevens even weten. 
 
 



Wat moeten je ouders weten ? 
 
Mobieltjes 
Mobieltjes graag thuis laten. Indien nodig kunnen de kinderen altijd 
via de hoofdleiding contact opnemen met het thuisfront. Andersom 
kunnen de ouders indien nodig contact opnemen met de 
hoofdleiding.  
 
Vragen 
 

Als je na het lezen van dit boekje nog vragen hebt, kun je met de 
volgende persoon contact opnemen: 

 
Carole Litjens   carole@kvw-venray.nl     06-15094705 
Yolanda Lensen (€)  yolanda@kvw-venray.nl  06-10739990 
 
Noodgevallen 
 

Voor noodgevallen, problemen en ziekmeldingen tijdens de week, is 
de hoofdleiding als volgt bereikbaar: 
 
Groep 3/4  Peggy Brugmans  06-10317996 
Groep 5/6/7   Carole Litjens    06-15094705 
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Naam: ____________________________________________ 
School: ______________________ Groep: ________ 
 


