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KVW 2021 – Corona maatregelen 
In deze speciale editie van onze nieuwsbrief 
willen wij iedereen de laatste update omtrent 
onze corona maatregelen geven. 

KVW Maasbree neemt alle maatregelen heel 
serieus. Op onze website staat de actuele 
informatie. Het dringende verzoek om deze 
maatregelen en ons protocol door te nemen en 
te zorgen dat iedereen zicht houdt aan de 
maatregelen. 

Gezondheidscheck 
Op zondag (25 juli) verwachten wij van iedere 
deelnemer en vrijwilliger dat hij/zij de 
gezondheidscheck invult op de website van 
www.kvwbree.nl/corona.  

Deze geldt voor de gehele week. Mocht de 
gezondheidstoestand tijdens de KVW-week 
wijzigen, graag contact opnemen met de 
hoofdleiding bij het Mafcentrum.  

Invullen is verplicht, dit is onderdeel van ons 
coronaplan. 

Groepsindeling 
Groepsindeling vindt plaats op maandagmorgen 
op drie locaties (niet in de kerk). In de huis aan 
de huisfolder komt hier duidelijkheid over. Het 
KVW programma is dit jaar anders dan anders. 
Let op, het programma van de week kan voor 
iedere basisschoolgroep / leeftijdscategorie 
anders zijn (wisselende begin- en eindtijden). 

Oproep vrijwilligers  
We zoeken nog dringend spelleiders voor met 
name donderdag en vrijdagmiddag op de 
Breukerheide. Wil je meehelpen? Ga dan naar 
onze website https://kvwbree.nl/deelname/  

Programmafolder 
Onze Huis aan huis folder ligt vanaf 21 juli op uw 
deurmat. Ontvangt u deze niet, dan kan u op 
zaterdag 24 juli de huis aan huisfolder afhalen bij 
het Mafcentrum tussen 12.00u en 15.00u. De 
huis aan huisfolder staat ook op de website. 

Home’s 
We zijn nog steeds op zoek naar home’s voor 
enkele uurtjes op maandag-, dinsdag-, 
donderdag- of vrijdagmorgen tussen 09.00u en 
11.00u. Wat is een home? Een afdak, garage, 
schuurtje, tuin met partytent en een 
toiletvoorziening waar een KVW groepje zich 
voor kan bereiden op het middag programma.  

Fotografen 
We zoek nog fotografen voor de 
activiteitenlocaties. Je hoeft geen top fotograaf te 
zijn, maar wel je eigen apparatuur hebben. 
Mocht je interesse hebben, dan kun je je melden 
via info@kvw-maasbree.nl 

Leidingvergadering 
De leidingvergadering is op vrijdag 23 juli. Er zijn 
3 tijdsvakken waarin we de leiding verdeeld 
hebben. Zorg dat er minimaal één persoon van 
je groep aanwezig is. Hierover is reeds een e-mail 
naar alle leiding verzonden. 
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Communicatie - Whatsapp 
Omdat dit jaar geen ouders aanwezig kunnen zijn gaan we whatsappgroepen per bassisschoolgroep 
gebruiken om de laatste informatie/mededelingen en eventuele programmawijzigingen door te geven.  

• i.v.m. de privacyregels dient iedereen zichzelf hieraan toe te voegen om via deze appgroep op 
de hoogte te blijven. LET OP, je ziet wel wie er lid is van deze app groep maar je kunt niet reageren 
en alleen berichten ontvangen.  

• Klik op de link vanuit je telefoon en whatsapp wordt automatisch geopend waarbij je in de 
groepsapp wordt gezet. Of scan de QR code.  

• Vriendelijk verzoek om alleen lid te worden van de whatsappgroepen waarin je eigen kinderen 
deelnemen (ivm maximum per groep). 

• Mocht dit niet lukken neem dan contact met ons op via info@kvw-maasbree.nl en vermeldt in 
de e-mail je 06 nummer en welke bassischoolgroep dan voegen we je toe. 
 

Je kunt je alvast aanmelden via: 

 

 

Bassischoolgroep 2:     

https://chat.whatsapp.com/Lea7P0kvd4n99YFsU2ApDg 

 

 

 

 

 

Bassischoolgroep 3:     

https://chat.whatsapp.com/LlIWrs5cAAZ616DeQSxBGQ 
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Bassischoolgroep 4:    

https://chat.whatsapp.com/HSkZa90O28W8kXQKtKUIKu 

 

 

 

 

 

Bassischoolgroep 5:    

https://chat.whatsapp.com/BoY2JjTrI5l9wyMFvWyup4 

 

 

 

 

 

Bassischoolgroep 6:    

https://chat.whatsapp.com/KShYwziIpgtDa3xkvIGAKI 

 

 

 

 

Bassischoolgroep 7:   

https://chat.whatsapp.com/DOcEhX7VA6P9sf4JV2GvSM 
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Bassischoolgroep 8:   

https://chat.whatsapp.com/Bexo7FjZnYq8diuLA7dt22 

 

 

 

 

 

Basschoolgroep 8+/H:   

https://chat.whatsapp.com/EDtxckfZTA1Ls6ZBkKVsDg 

  (Eerste jaars hoppers welke aan volledige programa deelnemen)  

 

 

 

 

Leiding:     

De link voor de leiding groep is in de mail naar de leiding gedeeld.  

 

Wilt u iets bespreken over uw zoon of dochter tijdens de KVW week? Vanwege de covid maatregelen 
kan er geen onaangekondigd bezoek plaatsvinden bij het Mafcentrum. U kunt telefonisch contact 
opnemen met telefoonnummer 077 465 30 21 waarop de hoofdleiding dagelijks bereikbaar is (tot 
uiterlijk 20.00u). 

 

KVW 2021 

Nog 6 dagen 
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Programma  
KVW 2021 vindt plaats van maandag 26 juli tot en 
met vrijdag 30 juli. Er is dit jaar géén activiteit op 
de zaterdag.  

Er zullen per dag meerdere openingen en 
afsluitingen zijn om de groepen te kunnen 
spreiden.  

Het kleine en grote bos wordt verdeeld over 2 
dagen. Op de dag dat de groepen niet in het bos 
zijn, is er een andere activiteit.  

Bij extreem slecht weer hebben wij geen 
alternatief programma.  

Geen toeschouwers! Dit jaar kunnen 
ouders/verzorgers/opa’s en oma’s niet komen 
kijken naar onze KVW dagen. Natuurlijk is dit 
balen. We zullen jullie mee laten genieten door 
voldoende filmpjes en foto’s te posten op de 
website en social media. 

In de huis aan huis folder staat meer informatie 
over het programma deze zal aankomende week 
op de deurmat vallen en is vanaf woensdag op 
onze website te bekijken.  

 

Groepsindeling 
De groepsindeling is anders dan voorheen. We 
werken met kleine groepen en kleinere 
leidingkoppels. De redenen waarom wij met 
kleine groepen werken heeft met name te 
maken met de vrijwilligers (12 jaar en ouder) 
waarvoor andere regels gelden. Wij hebben 
rekening gehouden dat uw kind bij minimaal één 
vriendje in de groep zit. Ook wij moeten wennen 
aan deze nieuwe vorm, en hopen dat jullie hier 
ook begrip voor hebben.  

Dagopeningen / Dagsluiting: 
Om te zorgen dat er geen grote groepen (ouders) 
bij elkaar komen hanteren wij onderstaande 
richtlijnen voor onze dagopeningen / 
dagsluitingen. Hier kunnen geen ouders 
aanwezig zijn. 

Uitzondering hierop is de groepsindeling op 
maandagmorgen, hierbij de oproep om met 
maximaal 1 ouder per gezin te komen en altijd 
1,5 mtr afstand tot andere te bewaren. 

Volg altijd de aanwijzingen / instructies van de 
aanwezige KVW vrijwilligers. 

Voor alle overige dagopeningen en 
dagafsluitingen gelden onderstaande afspraken: 

 

Bsg. 2+3: 
- Ouders brengen kinderen naar de 

afgesproken verzamelplek van de groep. 
Ouders gaan daarna naar huis. 

- Kinderen wonende in bebouwde kom komen 
met de voet, alleen buiten bebouwde kom 
met auto’s (liever niet).  

- Als wonende buiten bebouwde kom en toch 
met fiets. Dan fietsen meenemen (lopend) 
naar spellocatie. 

- Ouders houden buiten de spellocatie met 
wachten ook 1,5mtr afstand. 

- Ouders hebben geen toegang tot de 
spellocatie tot het einde van de dagafsluiting. 

- Ouders komen zoveel mogelijk te voet. 
- KVW groepen worden gefaseerd naar de 

ouders gestuurd bij de afsluiting, ouders gaan 
direct naar huis. 
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Bsg. 4+5+6: 
- Kinderen komen zo veel mogelijk zelfstandig 

naar locatie, indien toch gebracht door 
ouders worden de kinderen door de ouders 
begeleidt naar het afgesproken verzamelpunt 
van de groep. Ouders gaan daarna naar huis. 

- Kinderen komen ALLEEN met de fiets op de 
dagen dat deze nodig is. Anders met voet. Of 
indien wonende buiten bebouwde kom. Dan 
fietsen meenemen (lopend) naar spellocatie. 

- Ouders houden buiten de spellocatie met 
wachten ook 1,5mtr afstand. 

- Ouders hebben geen toegang tot de 
spellocatie tot het einde van de dagafsluiting. 

- Ouders komen zoveel mogelijk te voet. 
- KVW groepen worden gefaseerd naar de 

ouders gestuurd bij de afsluiting, ouders gaan 
direct naar huis. 

 

Bsg. 7+8+H: 
- Kinderen komen volledig zelfstandig naar 

locatie (zonder ouders). 
- Kinderen komen ALLEEN met de fiets op de 

dagen dat deze nodig is. Anders met voet. Of 
indien wonende buiten bebouwde kom. Dan 
fietsen meenemen (lopend) naar spellocatie. 

Coronaprotocol 
Het volledige coronaprotocol en alle recente 
informatie is te lezen op onze website 
www.kvwbree.nl/corona 

Als bijlage is de beknopte versie van ons protocol 
toegevoegd, neem deze goed door. 

Tijdens de KVW week gelden onderstaande 
algemene coronaregels:  

 

 

Nog vragen: 

corona@kvw-maasbree.nl 
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Onderstaande berichtgeving is van het Mafcentrum en heeft betrekking op 

de activiteiten voor de leiding en overige vrijwilligers vanaf 17:00 uur ’s 

middags (avondprogramma). 

KVW Mafbeheer 

 

Dit jaar hebben wij voor jullie een aangepast 
programma, zodat we op een veilige manier 
alsnog een feestje kunnen vieren. 

Er zal dit jaar een programma zijn op maandag, 
dinsdag, donderdag en vrijdag. Vanaf vrijdag 
23 juli (aansluitend aan de leidingvergadering) 
kan de leiding plaatsen reserveren voor de deze 
avonden. En ook de hoofdleiding, subgroepen en 
bessemers krijgen de mogelijkheid een plek te 
reserveren. Wanneer er plaatsen over zijn is het 
vanaf zondag 25 juli ook mogelijk voor niet-
leiding om plaatsen te reserveren.  

Let op: Het is voor iedere avond verplicht om 
een groen vinkje in de coronacheck app te 
laten zien bij de ingang. Zonder deze code geen 
toegang! Hiervoor moet op eigen initiatief een 
afspraak worden gemaakt bij testen voor 
toegang. Wél wordt er momenteel gekeken of er 
vanuit het KVW mafbeheer vervoer kan worden 
geregeld naar testen voor toegang en weer terug 
naar het maf. Hier zal vrijdag tijdens de 
leidingvergadering meer over bekend worden 
gemaakt Verder is het verplicht om bij 
binnenkomst een gezondheidsverklaring in te 
leveren. Deze zal van tevoren onder de leiding 
verspreid worden.  

 

In verband met het nodige testen zal ons 
programma dit jaar ook pas om 18.00 uur 
beginnen. Voor deze tijd is er dus géén toegang 
tot het maf. Eventuele bolderkarren en boalder 
karren kunnen dus niet in de zaal gezet worden.  

Verder zullen we gaan werken met kleurcodes. Je 
kunt je dan met een groep inschrijven op een 
kleur, die overeenkomt met een zitgebied. Dit zal 
voor de rest van de avond jouw zitgebied zijn. 
Verdere informatie met betrekking tot het 
programma zal deze week bekend worden 
gemaakt op onze social media en tijdens de 
leidingvergadering.  

Wij gaan ervanuit dat iedereen zijn eigen 
verantwoordelijkheid neemt en zich aan onze 
regels houdt, zodat ons feestje op een veilige 
manier gewoon kan doorgaan. 
#alleensamenvierenweKVW 

Tip: als je voordat je in je prullenbak een 
prullenbakzak doet er een oude krant in legt, 
voorkom je doorlekken.  

 


