Informatie Kindervakantiewerk Zommers Well 2021
Gezien de corona maatregelen zijn we helaas gebonden aan een aantal richtlijnen die vanuit de
veiligheidsregio zijn opgelegd. Maar ondanks dit zijn wij erg blij dat we toch een mooi KVW in het
vooruitzicht hebben.
Brengen en halen
Kinderen worden zoals voorgaande jaren om 9:00 uur verwacht op de parkeerplaats van het
voormalige Vink. We zullen om 9:15 uur gezamenlijk oversteken en richting het evenemententerrein
gaan. Indien mogelijk komen de kinderen zoveel mogelijk zelfstandig naar de parkeerplaats bij het
voormalige Vink.
Op de parkeerplaats van het evenemententerrein zullen bordjes hangen met het nummer
van jullie groepje, waar de kinderen en leiding zich mogen verzamelen.
Wanneer ouders hun kinderen met de auto komen brengen, kan dit pas vanaf 9:30 uur. Ook voor
deze ouders geldt dat ze hun kind(eren) mogen brengen naar het bordje met het nummer van de
groep.
Ouders kunnen om 16:00 uur (peuters om 13:30 uur) hun kinderen ophalen bij het nummer van het
groepje op de parkeerplaats van het evenemententerrein. Indien mogelijk laat je kind alleen met de
stoet terug fietsen.
We zullen gezamenlijk vanuit het evenemententerrein de oversteek maken en eindigen bij de
voormalige parkeerplaats van Vink.
Gezien de corona regels is het niet mogelijk dat ouders en andere toeschouwers het terrein
betreden.
Indien het noodzakelijk is om een kind vóór 16:00 uur op te halen, dit graag in de ochtend melden bij
Kim 06-82752153.
Toegang evenemententerrein
Graag allen bij binnenkomst handen desinfecteren.
Houd de 1,5 meter in acht, dit geldt voor iedereen boven 12 jaar.
Wanneer je kind of jij als leiding verkouden, koorts of griep verschijnselen vertoont, is deelname aan
KVW niet toegestaan m.u.v. het aantonen van een negatieve test.
Tussentijds testen wordt geadviseerd.
Mocht een kind of vrijwilliger gedurende de dag bovenstaande ziekteverschijnselen vertonen, dit
graag per direct melden bij de infobalie.
Bezoek ouders en toeschouwers
Het is niet toegestaan om als ouders te blijven kijken, ook verdere toeschouwers zijn niet
toegestaan.
Help ons een handje mee en informeer je kind en familieleden/kennissen over de bovenstaande
richtlijnen.
Bidon of drinkfles
Elk kind neemt vanuit thuis een eigen bidon of drinkfles mee. Deze wordt uiteraard op het
evenemententerrein naar behoefte gevuld met ranja of water. Graag bidon of drinkfles voorzien van
naam.
Eten en drinken
Zoals jullie van ons gewend zijn worden jullie voorzien van eten en drinken gedurende alle dagen.
Samen gaan we er weer een geweldige zommerse week van maken.
Mocht je nog vragen hebben. Neem dan gerust contact op met ons via mail kvw.well@gmail.com
of whatsapp 06-82752153.
Groetjes Knulleke

