
 

 

 

 

 

 

Helvoirt, 7 juli 2020 

 

 

Beste ouder/verzorger, 

 

De zomervakantie is praktisch begonnen, dus dat betekent over een aantal weken weer de 
KinderVakantieWeek! In de op een-na-laatste week van de zomervakantie, van maandag 10 augustus 
tot vrijdag 14 augustus, zal KVW allerlei spelletjes, creatief en tochtjes door Helvoirt aanbieden. 

 

Vanwege de geldende maatregelen zal het dit jaar niet centraal bij D’n Inbreng zijn met een haal- en 
brengmoment – want jullie worden ‘onze’ leiding! Wij zorgen voor het programma, jullie zorgen voor 
de kinderen! 

 

Wat hebben we in petto? We hebben voor elke dag nét iets anders in gedachte, maar jullie zijn de 
baas: begin je meteen om 10u of juist later in de middag? We willen de routes geen ‘hard’ start- en 
eindpunt meegeven zodat je zelf kunt beslissen waar je inhaakt – en daarbij waar mogelijk drukte 
vermijdt. 

 

Helvoirt wordt ons spelbord met de volgende spelregels: 

 We hebben ons allen te conformeren aan de op dat moment actuele noodverordening – te 
vinden op http://www.vrbn.nl 

 Op het moment van schrijven geldt de 1,5 meter afstand enkel voor mensen van 18 jaar en 
ouder 

z.o.z. 

 

 

Voornaam  Straatnaam  

Achternaam  Huisnummer  

Geboortedatum  Plaats  

Groep (afgelopen jaar)  Mobiel nr.  

  Mailadres  

    

Ik doe mee:   Maandag   Woensdag   Vrijdag 

   Dinsdag   Donderdag   Alle dagen! 

http://www.vrbn.nl


 

 

 Elke dag in de KinderVakantieWeek verzorgt de werkgroep een programma van 10:00u tot 
17:00u. Wij zullen de gehele week aanwezig zijn bij D’n Inbreng en van daaruit de spelletjes 
coördineren – dus we fietsen ook continu door het dorp. Vragenlijsten en 
antwoordformulieren zullen via de website te downloaden zijn en centraal bij D’n Inbreng 
verkrijgbaar 

 We vragen je je deelname te bevestigen door onderstaande strookje in te vullen óf een 
mailtje van aanmelding te sturen naar info@kvwhelvoirt.nl, dan hebben we een idee hoeveel 
materiaal we klaar moeten leggen 

 We vragen dit jaar een – vrijwillige – bijdrage van 1 euro per dag per deelnemend kind. Dit 
kun je overmaken naar NL90 RABO 01211 95570 op naam van Kindervakantieweek met 
vermelding van de namen van de deelnemende kinderen 

 

De komende weken zullen we steeds meer details bekendmaken via de reguliere kanalen: onze 
website kvwhelvoirt.nl, ’t Pomphuiske, Helvoirt.net, Facebook en Instagram. Mocht je toch 
tussendoor nog een vraag hebben, stuur ons dan een mailtje via info@kvwhelvoirt.nl of bel ons: 

 

 

Nienke van de Wiel-Mathijssen  Bas Witlox   Robin Kemps 

Voorzitter    Bestuurslid   Penningmeester  

06 4400 2163    06 5101 8987   06 5389 4558 

 

 

Tot KVW! 

mailto:info@kvwhelvoirt.nl,
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