KinderVakantieWeek
Rilland 2021

Zon, Zee,
Strand
26 t/m 29 juli

PROGRAMMA OVERZICHT
MAANDAG
9.30 uur aanwezig
12.00 uur naar huis
13.00 uur aanwezig
15.00 uur naar huis
DINSDAG
9.30 uur aanwezig (kinderen blijven eten)
15.00 uur naar huis
WOENSDAG
9.30 uur aanwezig
12.00 uur naar huis
13.00 uur aanwezig
15.00 uur naar huis
WOENSDAGAVOND
Voor alle kinderen die het afgelopen schooljaar in groep 5 en hoger hebben gezeten:
19.00 uur aanwezig
22.30 uur kinderen moeten opgehaald worden
DONDERDAG
9.30 uur aanwezig voor de kinderen die het afgelopen schooljaar in groep 1, 2, 3 en 4
hebben gezeten
11.00 uur aanwezig voor de kinderen die vorig jaar in groep 5 en hoger hebben gezeten
(kinderen blijven eten)
14.30 uur naar huis
DONDERDAGAVOND AFSLUITING
18.30 uur onder voorbehoud mag iedereen de bouwwerken komen bewonderen.
Hierover informeren wij u van tevoren i.v.m. de dan geldende Corona
maatregelen.
19.30 uur afsluiting
20.00 uur jammer, het is weer afgelopen, we zien jullie graag weer in 2022!!

VRIJDAGOCHTEND VANAF 9.00 UUR WORDT ER AFGEBROKEN.
IEDEREEN DIE EEN UURTJE OVER HEEFT, IS VAN HARTE WELKOM!
VELE HANDEN MAKEN LICHT WERK!

Beste ouders, verzorgers,
De KinderVakantieWeek 2021 staat weer voor de deur.
Dit jaar vindt deze plaats van:

26 juli t/m 29 juli
Om alles ook deze keer weer in goede banen te leiden, hierbij de ins & outs betreffende de
K.V.W.
Op de eerste dag wordt er veel gesjouwd met pallets en planken.
Wilt u hier a.u.b. rekening mee houden?! Geef uw kinderen oude kleren en stevige dichte
schoenen aan. Omwille van de veiligheid worden kinderen met open schoenen (teenslippers,
crocs, e.d.) niet toegelaten.
Wilt u uw kind een bidon of drinkbeker, voorzien van naam, meegeven naar de K.V.W? Deze
moet op het einde van de dag weer mee naar huis genomen worden.
Na het timmeren en schilderen van de hutten gaan we ze inrichten. Hiervoor mogen de kinderen
vanaf dinsdag spulletjes van thuis meenemen zoals tapijt, gordijnen, meubilair, vlaggetjes,
versiersels enz. Let er wel op dat het niets van waarde is! Wat u na afloop toch nog wilt bewaren
moet u zelf op donderdagavond verwijderen. Wij zien graag vrolijk gekleurde hutten en gaan
kijken wie de mooiste hut heeft.
Bij de inschrijving dient u aan te geven of uw kind een bijzonderheid heeft waar de organisatie
rekening mee dient te houden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan: allergieën, medicijngebruik of
bepaald gedrag van uw kind. Alle kinderen krijgen op maandag een armbandje. Hierop staat de
naam van uw kind en een aanduiding van deze eventuele bijzonderheid vermeld. Voorafgaand
zal de organisatie van de K.V.W. de vrijwilligers informeren betreffende de aangegeven
bijzonderheden.
Het dragen van deze armband is verplicht, deze armband is voor de hele week!
Ook bij de KinderVakantieWeek kunnen wij er helaas niet omheen en wij zullen de hele week de
dan geldende Corona maatregelen hanteren. Hierbij vragen wij van iedereen zijn medewerking.
Dit jaar willen wij, vanwege de annulering van vorig jaar, de jongens en meiden die in 2020 in
groep 8 zaten uitnodigen om dit jaar nog één keer deel te nemen aan de KinderVakantieWeek.
Achter in deze gids vindt u het

aanmeldformulier voor vrijwilligers
inschrijfformulier voor uw kinderen
Extra inschrijfformulieren liggen bij de Spar. Wanneer u meerdere kinderen op wilt geven deze
dan graag opgeven met een extra inschrijfformulier. De inschrijfformulieren, inclusief € 10,00 per
kind, graag inleveren in een gesloten envelop.
Indien u graag een handje komt helpen kunt u dit kenbaar maken via het inschrijfformulier voor
vrijwilligers. Hierop staan de verschillende dagdelen vermeld waar u zich als vrijwilliger voor kunt
inschrijven. Uiteraard spreekt het voor zich dat er goed gezorgd wordt voor onze vrijwilligers. Zo
wordt voorzien in koffie/thee en lunch op de dag dat u komt helpen.
Hulp groot of klein, iedereen is welkom.

ONZE SPONSOREN:
-

-

Autobedrijf Mazda Hoebeke
- Berting bouw
- Bison International
- De Jager Detachering
- De Kaasruiter
- De Knalpot
- De SmaakKraker
- Dorpshuis “Luctor et Emergo”
- Frituur Rilland
- Fruitbedrijf De Drie Haasjes
- Fysiotherapie praktijk SaFyR Rilland
- Graphic Packaging International
- Happy Inn Rillywood
- Hoekman Installatiebedrijf
- Hommel Las- & constructiebedrijf
- Houthandel Reimerswaal
- Hydrozorg
- Jomar Elektro
- Palletbedrijf van der Pol BV
- Logopedie & Stottercentrum
- Lydia’s Trimshop
- Rabobank
- RVL Elektra
- Schildersbedrijf Saman
- Shell Rilland
- Sjaak Kosten Pallets
- Spar De Neve
- Studio Body-Game
- Van Doorn Dakspecialist
- Vakgarage van Hoek
Van der Vorst attractieverhuur en evenementverzorging

!!!GRATIS PALLETS EN OPEN HAARDHOUT!!!
Afhalen donderdag 29 juli vanaf 20.30 uur.

CONTACT GEGEVENS
Diana Streijl
Roy Hoebeke
Ronald Oome

06-28 83 37 91
06-40 39 72 53
06-29 45 92 14

Facebook: www.facebook.com/KVWRilland
E-mail: KVWRilland@outlook.com

Spelregels voor de KinderVakantieWeek
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Draag je armband elke dag goed zichtbaar, zo kunnen we altijd je naam lezen en zien
of je bijv. ergens allergisch voor bent.
Drinken en eten mag je niet meenemen, daar zorgen wij voor. Wel mag je elke dag je
bidon of drinkbeker, voorzien van je naam, meenemen.
Wat je vooral thuis moet laten is alles van waarde zoals; sieraden, telefoons, ed.
Er is altijd een telefoon aanwezig voor noodgevallen.
Neem geen spullen mee die gevaar kunnen opleveren voor anderen.
Trek kleren aan die vuil mogen worden.
Doe schoenen aan met dichte neuzen.
Pestgedrag, schelden en vechten wordt niet getolereerd.
Luister naar vrijwilligers, dan luisteren zij ook naar jou.
Zorg ervoor dat het terrein netjes en opgeruimd blijft.
De organisatie van de KinderVakantieWeek stelt zich niet aansprakelijk voor verlies of
beschadiging van persoonlijke spullen.
Ouders wachten buiten het terrein bij de ingang.
Meedoen is op eigen risico.

In verband met de veiligheid van iedereen gaan wij dit jaar met bubbels gaan werken.
Als we ons allemaal aan deze regels houden, wordt het zoals altijd weer een geweldig feest voor
jong en oud. Een week waar we met plezier op terug kunnen kijken.
We hopen natuurlijk op mooi weer. Mochten we het niet verantwoord vinden om in het park te
blijven dan hebben we altijd een uitwijk mogelijkheid naar de gymzaal, Luctor et Emergo
(dorpshuis) of restaurant De Nieuwe Vliedberg.
De KinderVakantieWeek kan alleen georganiseerd worden door de inspanning van vrijwilligers.
De werkgroep is al maanden van tevoren bezig om deze week weer tot een waar feest te
maken.
Op donderdagavond bent u, onder voorbehoud van de dan geldende Corona maatregelen, van
harte welkom om de bouwwerken te komen bewonderen. Samen met de kinderen,
ouders/verzorgers en vrijwilligers sluiten we de KinderVakantieWeek af onder het genot van een
kopje koffie/ thee of limonade. Om de kosten te dekken vragen we hiervoor een kleine
vergoeding.

Dit jaar zullen wij tijdens de KinderVakantieWeek de dan geldende Corona
maatregelen hanteren. Ook gaan wij dit jaar met bubbels werken.
Hierbij vragen wij van alle deelnemers en vrijwilligers hun medewerking
De meest recente informatie hierover kunt u onze Facebook pagina terugvinden
Hopelijk bent u voor dit moment voldoende geïnformeerd. Heeft u nog vragen of opmerkingen
dan kunt u ons altijd even bellen.

Namens alle vrijwilligers van de K.V.W. Rilland

www.stottercentrumboz.nl

Inschrijfformulier kind
KinderVakantieWeek 2021
Thema ‘Zon, Zee, Strand’
Naam:………………………….…………………….…………….jongen/meisje*
Adres:………...……………………………………………………………………...
Leeftijd:……...jaar.
Geboorte datum:…..…-…….....-…..……..
Het afgelopen jaar zat ik in groep……
Mag wel/niet* alleen naar huis
Telefoonnummer 1 (bereikbaar overdag):………………..……………………..
Telefoonnummer 2 (bereikbaar overdag):.……………….……………………..
E-mailadres:.…………………….....................................................................
Allergieën of andere opmerkingen:…………….……………………………....
*Doorhalen wat niet van toepassing is.
Met het inleveren van dit formulier verklaart u dat uw zoon/dochter geheel voor eigen rekening en risico
aan de K.V.W. Rilland deelneemt en zal noch de K.V.W., noch andere bij de organisatie betrokkenen
aansprakelijk stellen voor enige schade of letsel, welke direct of indirect door deelnemen aan de K.V.W.
kan ontstaan.
I.v.m. de nieuwe privacywet vragen wij u het onderstaande goed te lezen. Omdat onze deelnemers jonger
dan 16 jaar zijn moet u als ouder hier toestemming voor geven door dit formulier te ondertekenen.
Ja, ik ga akkoord dat K.V.W. Rilland mijn gegevens 1 jaar bewaart. De gegevens die ze van mij bewaren
zijn: naam, adres, woonplaats, geslacht, leeftijd, geboortedatum, e-mail adres, telefoonnummer, allergie,
of je wel of niet alleen naar huis mag. Deze gegevens worden gebruikt om, in geval van een calamiteit de
ouders te kunnen bereiken, te controleren op eventuele allergie bij het uitdelen van eten, om te informeren
voor, tijdens en na de K.VW. En om na afloop een enquête door te kunnen mailen.

Naam ouder / verzorger:…………………………………………………………………………………
Datum:……………………..…..

Handtekening:………………………………..……….

Als je aanwezig wilt zijn van 26 t/m 29 juli, lever dan dit formulier+€10,00p/p
uiterlijk vrijdag 9 juli in.
Niet betaald is NIET ingeschreven. De limiet is 100 kinderen.
Tussentijdse instroom is niet meer mogelijk.
************************************************************************************************************************
Inleveren bij:
Roy Hoebeke
Adriaan Butijnweg 16
************************************************************************************************************************

Kinderen plus een vrijwilliger, van 16 jaar of ouder, hebben voorrang bij het inschrijven.
Indien er zich te weinig vrijwilligers aanmelden bestaat de kans dat de
KinderVakantieWeek niet doorgaat. Wij hopen dit natuurlijk niet! In dit geval zullen wij je
hierover uiterlijk 19 juli per e-mail informeren.

Inschrijfformulier vrijwilliger
Voornaam:
Achternaam:
Telefoon nummer:
E-mailadres:
Geboortedatum:
EHBO of BHV diploma:
Ja, ik kom helpen op: (meerdere opties mogelijk)
Zondag 25 juli 10:00 -15:00 (opbouwen)

JA

Nee

Maandag 26 juli 8:30-12:30 (ochtend programma)
Maandag 26 juli 12:30-17:00 (middag programma)
Dinsdag 27 juli 8:30-12:30 (ochtend programma)
Dinsdag 27 juli 12:30-17:00 (middag programma)
Woensdag 28 juli 8:30-12:30 (ochtend programma)
Woensdag 28 juli 12:30-17:00 (middag programma)
Woensdag 28 juli 18:30-22:30 (avond programma)
Donderdag 29 juli 8:30-12:30 (ochtend programma)
Donderdag 29 juli 12:30-15:00 (middag programma)
Donderdag 29 juli 18:30-20:00 (avond programma)
Vrijdag 30 juli 09:00-15:30 (afbreken)

Inleveren voor vrijdag 16 juli
************************************************************************************************************************
Bij:
Roy Hoebeke
Adriaan Butijnweg 16
************************************************************************************************************************

Kinderen plus een vrijwilliger, van 16 jaar of ouder, hebben voorrang bij het
inschrijven.
I.v.m. de nieuwe privacywet vragen wij u het onderstaande goed te lezen. Ben je jonger dan 16 jaar, dan
moeten je ouders hier toestemming voor geven door dit formulier te ondertekenen.
Ja, ik ga akkoord dat K.V.W. Rilland mijn gegevens 1 jaar bewaart. De gegevens die ze van mij bewaren
zijn: naam, leeftijd, e-mail adres, telefoonnummer. Deze gegevens worden gebruikt om te informeren
voor, tijdens en na de K.VW. En om na afloop een enquête door te kunnen mailen.

Handtekening ouder (tot 16 jaar):……………………………….

Indien er zich te weinig vrijwilligers aanmelden bestaat de kans dat de
KinderVakantieWeek niet doorgaat. Wij hopen dit natuurlijk niet! In dit geval zullen wij u
hierover uiterlijk 19 juli per e-mail informeren.

