KVW-nieuwsbrief
Algemeen

Inleiding
Over iets minder dan zeven weken is het zover: de KinderVakantieWeek 2022! In deze versie lees je meer over
het programma, onze communicatie en andere zaken waarvan het prettig is dat je die nu al weet.
Communicatie

Nieuwsbrieven
Tijdens de KVW delen we de organisatorische informatie dagelijks in een nieuwsbrief zoals deze. Via het
opgegeven mailadres ontvang je iedere dag een link naar de nieuwsbrief met puntsgewijze informatie over de
volgende KVW-dag. De nieuwsbrief wordt gepubliceerd in onze app en op onze website.
Kleur per schoolgroep
In onze informatie heeft iedere schoolgroep heeft een kleur, zodat de informatie snel te herkennen is. In het
programma hieronder zijn de kleuren per schoolgroep weergegeven. Let op: het gaat om de schoolgroep waar je
kind tot aan de zomervakantie zit.
SJV-app
Download onze app om altijd de actuele informatie bij de hand te hebben. Je vindt hier niet alleen de nieuwsbrief,
maar je ontvangt indien nodig ook pushberichten over de KVW-groep(en) van je kind(eren). Deze sturen we om
ouders snel te kunnen informeren over onverwachte zaken.
Groepsapps
Tijdens de KVW wordt door veel ouders een groepsapp aangemaakt; een leuke en handige manier om snel
onderling af te stemmen en foto’s te delen. Dit zijn fijne initiatieven die de informatie vanuit SJV aanvullen, maar
niet vervangen. We verzoeken je om onze app of website te raadplegen over de organisatorische informatie.
Programma
Het programma van de KVW, inclusief tijdstippen en (start)locaties, ziet er als volgt uit:
Dag

Kleur schoolgroep

1
maandag
dinsdag

Woensdag

Donderdag

vrijdag

2

3

4

5

6

7

KVW-groep Activiteit

(Start)locatie

Verzameltijd Eindtijd

1 t/m 76

Hutten bouwen

Mimosastraat 1

9.45 uur

15.00 uur

1 t/m 14

SJeV Fest

Mimosastraat 1

9.45 uur

14.30 uur

15 t/m 58

Sportdag

OJC, Laaghemaal 38

9.30 uur

14.45 uur

59 t/m 76

Survival

HC Maliskamp, Jos de Letterlaan 13 9.15 uur

15.00 uur

1 t/m 14

Wipe-out & Crazy SJV

OJC, Laaghemaal 38

9.30 uur

15.30

15 t/m 36

Crazy SJV & Wipe-out

OJC, Laaghemaal 38

9.45 uur

15.30

37 t/m 76

Uitgaansdag

OJC, Laaghemaal 38

8.30 uur

± 17.30 uur

1 t/m 14

Pas-op-de-plaats

Perron-3, Hoff van Hollantlaan 1

Volgt later

Volgt later

15 t/m 36

Sensation Zandverstuiving Zandverstuiving

10.00 uur

15.00 uur

37 t/m 58

Wipe-out & Crazy SJV

OJC, Laaghemaal 38

9.30 uur

15.30 uur

59 t/m 76

Crazy SJV & Wipe-out

OJC, Laaghemaal 38

9.45 uur

15.30 uur

69 t/m 76

Nachtspel

Mimosastraat 1

Volgt later

Volgt later

1 t/m 76

Marktplaats

Mimosastraat 1

14.45 uur

18.00 uur
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(Hulp)ouders
Rolverdeling
Tijdens de KVW-activiteiten word je als volwassen hulp ingezet als groepsleider of daghulp. We houden zoveel
mogelijk rekening met de voorkeursrol die je hebt aangegeven, maar dit lukt niet altijd. Je ontvangt op korte
termijn van ons per e-mail bericht over de rol(len) waarop jij bent ingedeeld tijdens je hulpdagen.
Verwachtingen richting (hulp)ouders
Alle ouders leveren een bijdrage aan een soepele en leuke KVW. Hiervoor zijn de zaken hieronder van belang:

Kom op tijd naar de activiteiten. Ben niet veel vroeger dan de verzameltijd, maar zeker niet later.
Informeer de groepsleiding van je kind bij bijzonderheden.
We rekenen op je aanwezigheid! Je opgegeven hulpdagen zijn de basis voor onze planning en organisatie.
Het is niet mogelijk om als hulpouder jongere broertjes of zusjes mee te nemen.
Ben flexibel! Alle soorten taken zijn noodzakelijk voor een goed verloop van de KVW.
Ben je bewust van je voorbeeldfunctie voor kinderen (bijv. passend taalgebruik, niet roken in het bijzijn van de
kinderen)
• Je kunt de coaches en mensen in oranje SJV-shirts aanspreken bij vragen.
• Je kent het programma en de bijzonderheden van die dag.
• De KVW is een feestje: wij organiseren het, jullie hangen de slingers op. Maak er een leuke tijd van met elkaar.
•
•
•
•
•
•

Organiseer slim met elkaar tijdens de KVW! Het kan fijn zijn als een ouder meerdere kinderen meeneemt naar of
van een activiteit. Ook tijdens activiteiten is samenwerking in ieders belang. Niet alle groepen hebben twee
groepsleiders, maar door goed af te stemmen met andere groepsleiders of spelhulpen is de klus prima te klaren.
Groepsleiding

Daghulp

• Je bent verantwoordelijk voor de begeleiding van
kinderen tijdens het programma.

• Je bent verantwoordelijk voor de uitvoering van
ondersteunende taken.

• Je bent voor de aangegeven verzameltijd op de
locatie en vangt de kinderen van je groepje op bij
het bord met jullie groepsnummer.

• Je bent op de aangeven verzameltijd op locatie en
meld je bij tent. Daar hoor je wat je taak is die
dag.

• Je blijft bij de kinderen tot zij aan het eind van
het programma zijn opgehaald.

• Je aanwezigheid is nodig tijdens het hele
programma van die dag. Onderling taken rouleren
kan.

Ook nog belangrijk…
We zijn ontzettend blij dat we na twee jaar verplichte pauze weer een échte KVW kunnen organiseren. We kijken
met plezier en vertrouwen vooruit, maar tegelijkertijd merken we dat er niets 100% zeker is. Een virus dat toch
niet echt weg lijkt, de beperkte beschikbaarheid van allerlei soorten hulp en benodigd materieel…
We houden rekening met enige onvoorspelbaarheid in de organisatie tijdens de week en vragen jou om hetzelfde
te doen. Je mag erop rekenen dat we er alles aan doen om er een geweldige week van te maken voor de
kinderen! We denken hiervoor maximaal vooruit, maar door onverwachte situaties doen we misschien een extra
beroep op je flexibiliteit.
Afsluiting
We wensen jullie een geweldige zomervakantie toe! We zien jullie heel graag bij de KVW 2022!

