
KVW Niejsflits mei 2021 
 

Onze volgende Niejsflits zal verschijnen rond 20 juni. 

Kinderopgave 
We zijn hard aan het werk om KVW 2021 te 
organiseren. Het is daarom extra fijn om te zien 
dat na de KVW@Home editie in 2020 er voor KVW 
2021 weer veel aanmeldingen zijn 
binnengekomen. Inmiddels zijn we weer 
begonnen aan de grote KVW puzzel: de 
groepsindeling.  
 
In verband met de corona maatregelen zullen wij 
dit jaar met kleinere groepen moeten gaan 
werken. Dit kan dus betekenen dat de groepen 
sneller vol zitten. Dit jaar is vol echt vol. Latere 
opgaves kunnen alleen nog maar toegevoegd 
worden in de groepen waar nog plek is binnen 
de leeftijdscategorie. 

Groepsleiding 
Gelukkig kwamen er ook heel veel enthousiaste 
leidingaanmeldingen. De leiding heeft KVW vorig 
jaar ook enorm gemist. We zijn trots dat de jeugd 
van Maasbree ook dit jaar weer hun steentje bij 
wil dragen!  

Programma 
De hoofdleiding is al sinds oktober 2020 bezig 
met het KVW programma van KVW 2021. Eén 
ding weten we zeker: het zal een ander KVW 
worden dan we gewend zijn. De exacte inhoud 
van het programma zullen we zoals eerder 
aangekondigd rond 20 juni bekend maken. 
Wat we wel weten is wij weer een super, vet, en 
tof KVW programma voor de kinderen van 
Maasbree in petto hebben.  

Corona / Vergunning 
We zijn volop in gesprek met de gemeente en 
hebben de draaiboeken en vergunningaanvraag 
klaarliggen. We zijn nu afhankelijk van het 
overheidsbeleid. KVW Maasbree zal er samen 
met de Gemeente Peel en Maas alles aan doen 
om een zo volwaardig mogelijk KVW te 
organiseren. 

 
Er zullen dit jaar tijdens KVW ook corona regels 
gelden zoals: 

- 1,5m afstand voor volwassenen; 
- Handen wassen; 
- Thuis blijven (en testen) bij klachten.  

Ouders 
Het veilig organiseren van een KVW week is een 
verantwoordelijkheid die we samen delen, niet 
alleen tijdens de KVW uren maar ook daarbuiten. 
Ouders hebben hierin een belangrijke rol. Wij 
verwachten dan ook van de ouders dat kinderen 
met klachten thuis worden gehouden. Alleen 
samen kunnen we een zo fysiek mogelijk KVW 
organiseren!  
 
We proberen de veiligheid van alle deelnemers 
en vrijwilligers zo veel mogelijk te garanderen. 
Dit heeft als gevolg dat er op geen enkele KVW 
activiteit bezoekers (incl. ouders, opa’s en oma’s) 
welkom zijn.  

Spelleiding 
Op dit moment hebben wij in kaart gebracht 
hoeveel groepen KVW 2021 gaat krijgen. Om aan 
alle regelgeving rondom corona te kunnen 
voldoen zijn wij genoodzaakt om geen bezoekers 
toe te laten op de spellocaties. Tevens zullen de 
groepen meer worden gespreid en hierdoor zijn 
er meer spellen per locatie nodig. Als gevolg 
hiervan zijn wij dit jaar op zoek naar meer 
spelbegeleiders dan ooit tevoren. Voor de 
maandag/dinsdag gaat dit om circa 80 personen 
en voor de donderdag/vrijdag gaat dit om circa 
120 personen. Op dit moment hebben wij daar 
slechts 20% van ingevuld! Als wij de 
spelbegeleiders niet bij elkaar krijgen zullen wij 
waarschijnlijk in het programma aanpassingen 
moeten doen. Twijfel dus niet en geef je snel op 
via onze website!  
https://kvwbree.nl/figuranten-spelleider-aanmelding/ 
 


