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KVW 2021 gaat door! 
Wij zijn sinds september hard aan het werk om 
KVW 2021 mogelijk te maken. Na veel 
vergaderen, draaiboeken maken en scenario’s 
bespreken, kunnen we bij deze mededelen dat 
KVW 2021 door zal gaan. In deze nieuwsbrief 
geven we meer informatie over het programma.  

 

Oproep vrijwilligers  
Dit jaar hebben we met KVW extra handjes 
nodig, anders zijn we helaas genoodzaakt om het 
programma aan te passen. Onlangs hebben we 
een Facebook-oproep gedaan voor een aantal 
vrijwilligers taken. We zijn nog dringend op zoek 
naar spelleiding/figuranten en toezichthouders. 
Niet de hele week tijd? Geen probleem, je kunt je 
ook per dagdeel opgeven. Heb je interesse in één 
(of meer) taken of wil je meer informatie, ga dan 
naar onze website https://kvwbree.nl/deelname/  

Voor een aantal activiteiten zijn wij nog op zoek 
naar bepaalde materialen. Een oproep hiervoor 
zal binnenkort via social media gedeeld worden. 
Een goede reden om de zolder weer eens op te 
ruimen!  

 

Communicatie  
Tijdens KVW zullen er Whatsappgroepen worden 
aangemaakt per basisschoolleeftijd om jullie te 
informeren over eventuele laatste 
veranderingen in het programma. Deze 
Whatsappgroepen zullen alleen worden gebruikt 
om ouders/verzorgers te informeren. Voor 
dringende vragen tijdens de KVW week kan er 
contact worden opgenomen met het 
Mafcentrum.  

 

Programma  
Om KVW dit jaar door te kunnen laten gaan, 
zullen de groepen kleiner zijn. Daarnaast zijn er 
een aantal wijzigingen in het programma ten 
opzichte van voorgaande jaren:  

- 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.  

- Vanwege de coronamaatregelen en vergunning 
mogen ouders en bezoekers dit jaar helaas niet 
komen kijken. 

In de huis aan huis folder zal het exacte 
programma bekend worden gemaakt. Deze 
ontvangen jullie ongeveer 1 week voor KVW.  

 

Incasso  
De incasso van de ouderbijdrage zal rond 30 juni 
plaatsvinden.  

Over 36 dagen start KVW 2021. Wij hebben er zin 
in!  

KVW 2021 
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Coronaregels  
Tijdens de KVW week gelden onderstaande 
coronaregels:  

 

Ongeveer 1 week voor KVW zal er naar alle 
deelnemers nog een uitgebreide mail verzonden 
worden met de laatste coronaregels rondom 
KVW en het verzoek voor het invullen van een 
gezondheidscheck. Om ervoor te zorgen dat 
KVW ook verantwoord door kan gaan, is het van 
belang dat iedere deelnemer deze 
gezondheidscheck invult.  

 

Nog vragen: 

corona@kvw-maasbree.nl 
 

 

 

 

KVW Mafbeheer 

 

Hallohallo (toekomstige) leiding, 

Nu er weer flink wat versoepelingen bekend 
gemaakt zijn, laten wij ook weer wat van ons 
horen. Er is inmiddels meer mogelijk wat betreft 
het avondprogramma!  

Wij hopen dat er tegen de tijd dat KVW aanbreekt 
weer een flink feestje gebouwd mag worden. 

Aan 't avondprogramma zit slechts een 
voorwaarde. Testen, testen ,testen (Hugo de 
Jonge, 2020). Nu is onze vraag, zijn jullie bereid 
om meerdere keren tijdens deze week te testen, 
zodat er 's avonds zoals vanouds gefeest kan 
worden. Dit kun je aangeven via 
(https://forms.gle/xGpJMumRQ63vXNYy5) zodat 
wij weten of we een feestje kunnen organiseren 
zoals vroeger, of dat we nog rekening moeten 
houden met een terras en 1,5 meter. 

 

Groetjes, 

 

KVW-MafBeheer 

 


