
         Maasbree, maart 2021 

Beste ouder(s)/verzorger(s),  

De zomer lijkt nog ver weg. Na de online KVW@Home editie in 2020 is de hoofdleiding van 
Kingerverkansiewerk (KVW) Maasbree volop bezig met de voorbereidingen van een 
(aangepast) fysiek KVW 2021. Wij streven om in 2021 het hoogst haalbare binnen de 

maatregelen te organiseren, zodat de kinderen van de groepen 2 t/m 8 dit jaar weer kunnen genieten van een 
gevarieerde, leuke en spannende week.  

Het KVW van 2021 zal plaatsvinden in de week van 26 juli t/m 31 juli 2021 de 1e week van de zomervakantie. 
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Opgave 2021 
U kunt uw kinderen opgeven via het 
digitale opgaveformulier dat op onze 

website www.kvwbree.nl staat. 
 
Opgeven kan van 21 maart t/m 19 april, 
daarna wordt het inschrijfgeld verhoogd 
volgens onderstaand overzicht:  
- Na 19 april € 5,- per kind extra. 
- Vanaf 15 juni € 10,- per kind extra. 
- Laatste week € 15,- per kind extra. 

Heeft u geen mogelijkheid om de opgave 
digitaal door te geven, neem dan contact 
op met Lieke Koopmans (na 18.00 uur  
Tel. 06 12 02 82 58). 

Kosten: 
1 kind:  € 29,50 
2 kinderen:  € 49,50 
3 of meer  
kinderen uit een gezin:   € 60,- 
 
 

Over KVW 
Het is alweer tijd voor het 59e KVW. In de zomervakantie nemen 
zo’n 500 kinderen deel aan deze zesdaagse week waarin elk jaar 
een ander thema de rode draad vormt. Wat het thema van dit jaar 
zal zijn, wordt pas op de woensdag voor KVW bekendgemaakt. 

Ook dit jaar hopen we elke dag om 9.00u te beginnen en af te 
sluiten rond 16.00u Alleen op zaterdag beginnen we om 9.30u en 
zit het er rond de klok van 15.00u alweer op. 

Gedurende de week zullen de kinderen veel buiten spelen en zijn 
er regelmatig waterspellen. Oude kleding, badkleding en 
handdoek, maar ook een petje en zonnebrandcrème bij warm weer 
zijn dan ook een must! Van buitenspelen krijg je honger, dus 
vergeet ook het lunchpakket niet! 
 
Normaal vermelden we in deze brief hoe een KVW week er verder 
uitziet. Voor de (nieuwe) ouders die willen weten hoe een 
“normale”  KVW week eruit zit bekijk onze vernieuwde website, 
filmpjes en foto’s voor een impressie.  
 

Corona / COVID-19 
Hoe het programma er dit jaar exact uitziet weten wij ook nog niet. 
Wat wij wel weten is dat we volop bezig zijn om een zo fysiek 
mogelijk KVW te organiseren. 
 
Wij willen alle ouders oproepen om de kinderen tijdig aan te 
melden. Hierdoor kunnen wij een goed beeld krijgen van het aantal 
kinderen dat meedoet. Zodat we hier rekening mee kunnen houden 
in onze voorbereidingen. 
 
Uiterlijk 20 juni zullen wij definitief duidelijkheid geven over het 
programma van KVW 2021. Tot die tijd zullen de ouderbijdragen 
ook niet geïncasseerd worden. 
 
Via e-mail en onze website zullen wij iedereen blijven informeren. 
 

KVWBREE.nl 
Afgelopen jaar zijn onze huisstijl en website ook vernieuwd. Bekijk 
vanaf zondag 21 maart onze vernieuwde website 

www.kvwbree.nl, hier vindt u ook de veel gestelde 

vragen. Tot die tijd komt u op een tijdelijke website terecht.   
 
 
Meer weten over de opgave? 
Neem dan (het liefst na 18.00u) contact op met:  
Lieke Koopmans: Tel. 06 12 02 82 58 
Natasja Vaasen: Tel. 06 13 24 71 20 

Figuranten / Spelleiders             
U kunt als ouder ook meedoen aan KVW! 
Elk jaar zoeken we voor de activiteiten op 
maandag, dinsdag en  vrijdag en voor de 
bossen op donderdag spelleiders en 
figuranten! Juist nu hebben we uw hulp 
nodig anders kunnen er spellen misschien 
niet gespeeld worden. Geef u dus op via 
het opgaveformulier!  

Homes 

Tijdens de week hebben circa 45 homes 
nodig voor de groepen. Woont u in de 
bebouwde kom en heeft u een garage of 
andere ruimte ter beschikking, laat het 
ons weten via het opgaveformulier! 

http://www.kvwbree.nl/
https://youtube.com/playlist?list=PLH0gaF9iOoosO_oq7fBsxLUKh6zoRukZB
https://flickr.com/photos/141754603@N08
http://www.kvwbree.nl/
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