
KVW HeKoS 2022 - Terug in de tijd

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Wat leuk dat ook dit jaar uw kind(eren) weer meedoet(/meedoen) aan KVW HeKoS, of misschien is
het wel de allereerste keer. We gaan hoe dan ook ons best doen om samen met een enthousiaste
club begeleiders een leuke week neer te zetten.

Hieronder vindt u alle informatie op een rijtje; wel zo handig natuurlijk. Heeft u nog aanvullende
vragen of opmerkingen, kunt u contact met ons opnemen via info@kvwhekos.nl. Wordt dit het eerste
jaar KVW HeKoS voor u en uw kind(eren)? Kijk dan ook vooral nog even naar de algemene informatie
op de laatste pagina’s.

Weten in welke groepje uw zoon(s) en/of dochter(s) zitten? Kom dan zondag 21-8 tussen 14.00 en
16.00 uur langs op het openingsfeest, of bekijk onze website zondagmiddag na 16.00 uur.

Ook dit jaar is ons thuishonk basisschool de Armhoefse Akker. Iedere ochtend verzamelen we hier en
aan het einde van de dag kunnen de kinderen hier weer opgehaald worden. Uw kind neemt dagelijks
een lunchpakketje en een beker mee. Wij zorgen voor het drinken en af en toe wat lekkers.

Belangrijke mededelingen:
● Basisschool de Armhoefse Akker, Spoordijk 68 (ingang aan de Armhoefstraat) is onze

thuisbasis.
● Op maandag, woensdag en donderdag beginnen we om 09:30. Op dinsdag en vrijdag

beginnen we om 09:00.
● Maandag t/m donderdag eindigen we om ±16:00 (zie voor precieze tijden hieronder). Vrijdag

bent u vanaf 17:30 welkom op de Armhoefse Akker op het eindfeest van KVW HeKoS. De
kinderen blijven op vrijdag van 09:00 tot minimaal 19:00 bij KVW en krijgen hier ook
avondeten.

● Het schoolplein is dagelijks vanaf een kwartier voor aanvang van de dag geopend.
● Vanaf dit jaar is (met uitzondering van maandag) het schoolplein een oudervrije zone. Dat wil

zeggen dat u uw kind(eren) op dinsdag t/m vrijdag bij de poort mag afgeven en afscheid kunt
nemen. De leiding vangt de kindjes op bij de ingang. Mocht er iets bijzonders aan de hand
zijn of wilt u de leiding even spreken dan kunt u uiteraard gewoon mee naar binnen lopen.
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● Kijk ’s morgens nog even op de website én de Facebookpagina voor eventuele wijzigingen,
tips, etc.

● Papa’s en mama’s van de allerkleinsten: denkt u aan extra ondergoed voor het geval dat er
een ‘klein ongelukje’ gebeurt!

● Papa’s en mama’s van kinderen in de midden- en bovenbouw: kijk goed of en zo ja wanneer
de kinderen hun fiets mee moeten nemen!

● Is het lekker weer? Zorg dan dat uw zoon/dochter zonnebrand en eventueel een zonnebril
en/of petje/hoedje mee heeft.

● Mocht uw kind een dag niet kunnen, geef dit dan tijdig door aan de hoofdleiding van het
groepje van uw zoon/dochter. Het liefst een dag van tevoren!

● Mochten er vragen of opmerkingen zijn, kunt u deze stellen bij de receptie (bij de ingang van
KVW aan de rechterkant).

● U kunt ons altijd mailen via info@kvwhekos.nl.

Wat nemen de kinderen elke dag precies mee?
● Een beker (wij zorgen voor ranja);
● Een lunchpakket;
● Allerkleinsten: extra ondergoed voor het geval er een ‘klein ongelukje’ gebeurt;
● Bovenbouw: een goede (!) fiets wanneer dat op het programma vermeldt staat;
● Goed en warm weer?  Zonnebrand en/of petje/hoedje en zwemkleding!
● Goede schoenen (!), dus géén teenslippers.
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Programma KVW HeKoS 2022: Terug in de tijd

Dit jaar gaan we terug in de tijd! We starten op maandag helemaal in de tijd van de dino’s (ook wel de
oertijd genoemd) en eindigen op vrijdag bij het begin van 2021. We doen dan alle feestdagen nog een
keertje over! Onderweg staan we nog even stil bij de Grieken en Romeinen, Ridders en Prinsessen
en ontdekkingsreizigers en piraten. Maak je klaar voor een weekje tijdreizen!

Zondag 21-8-2022 (14.00 - 16.00 uur)
Vandaag is het openingsfeest van KVW HeKoS! Dat betekent dat je kunt komen kijken in welk
groepje je zit, kennis kunt maken met sommige begeleiders (niet iedereen kan aanwezig zijn) en je
vragen kunt stellen. Ook is er natuurlijk leuk vermaak voor de kinderen en de mogelijkheid om wat te
drinken en snacken te kopen.

Maandag 22-8-2022 (09.30 - 16.00 uur)
● Onderbouw: Openingsceremonie – knutselopdracht - spelletjes op school.
● Middenbouw: Openingsceremonie - spelletjes op school - knutselopdracht.
● Bovenbouw: Openingsceremonie – spellen in het bos (de kinderen moeten hun fiets

meenemen!).

Dinsdag 23-8-2022 (09.00 - 16.00/16.30 uur)
● Onderbouw: Uitstapje met de bus naar Pukkemuk!
● Middenbouw: Uitstapje naar Stappegoor (de kinderen moeten hun zwemspullen en fiets

meenemen!).
● Bovenbouw: Uitstapje naar Stappegoor (de kinderen moeten hun zwemspullen en fiets

meenemen!).

Woensdag 24-8-2022 (09.30 - 16.00 uur)
Vandaag hebben we een springkussendag bij Were-Di Voetbal, we zullen hier lopend heen gaan.
Geef de kinderen zwemkleding, handdoek en eventueel een extra setje kleding mee.

Donderdag 25-8-2022 (09.30 - 16.00 uur)
● Onderbouw: een speurtocht en spelletjes op school.
● Middenbouw: spelletjes op school en een speurtocht.
● Bovenbouw: spelletjes op school en een speurtocht.

Vrijdag 26-8-2022 (09.00 - … uur)
Vandaag gaan we met alle kindjes met de bus naar Speelland in de Beekse Bergen. De kinderen
mogen hun zwemspullen meenemen.

’s Avonds vindt het afsluitfeest plaats. Vanaf ±17:30 zijn alle papa’s, mama’s, opa’s, oma’s, broertjes,
zusjes, vriendjes en vriendinnetjes van harte welkom voor een avond vol vermaak en een hapje en
een drankje. Dit natuurlijk allemaal om KVW 2020 mede mogelijk te maken!
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Dus:

Poort open Starttijd Eindtijd

Maandag 22-8 09.15 uur 09.30 uur 16.00 uur

Dinsdag 23-8 08.45 uur 09.00 uur 16.00 / 16.30 uur

Woensdag 24-8 09.15 uur 09.30 uur 16.00 uur

Donderdag 25-8 09.15 uur 09.30 uur 16.00 uur

Vrijdag 26-8 08.45 uur 09.00 uur …
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Algemene informatie KVW HeKoS

Hoe werkt KVW HeKoS?
(Vooral relevant als uw kind(eren) voor de eerste keer meedoen)
Jaarlijks doen wij weer hard ons best om een week vol vermaak en plezier neer te zetten voor uw
kind(eren). Hierboven vindt u het programma.

Momenteel zijn wij ook druk bezig met het maken van de groepsindeling. Deze wordt bekend
gemaakt tijdens het openingsfeest op zondag 21 augustus. Tijdens dit openingsfeest zal een groot
gedeelte van de leiding ook al aanwezig zijn. U en uw kind(eren) hebben dan dus wellicht de kans om
de leiding te ontmoeten. Ook kunt u eventueel vragen stellen aan de organisatie van KVW HeKoS.
Mocht het zijn dat uw kind is ingedeeld in een groepje bij niemand van zijn/haar voorkeur, kunnen we
dat 9/10 keer gewoon oplossen (maar we kunnen geen garanties geven)! Tijdens dit openingsfeest
zal ook voldoende vermaak zijn voor de kindjes en is een hapje en een drankje te verkrijgen.

Muntjes
Geel = heel, rood = half. Een geel muntje kost €2,50 en een rood muntje €1,25. Met de muntjes
kunnen de kinderen allerlei dingen doen tijdens het openingsfeest en eindfeest van KVW. Denk hierbij
aan een glittertattoo laten zetten, suikerspin halen, etc. Uzelf kunt hier drankjes voor kopen en tijdens
het eindfeest verschillende etenswaren.

Verloop van de week
Elke ochtend brengt u uw kind(eren) naar onze thuishonk, basisschool de Armhoefse Akker. Op het
schoolplein en in de gymzaal hangen bordjes met verschillende groepsnummers. De plek waar dit
bordje hangt, is de gehele week de verzamelplek van dat groepje. Wanneer u en uw kind(eren)
aankomen, is de leiding van het groepje ook aanwezig om de kinderen op te vangen. De leiding deelt
bij aankomst van de kinderen bandjes uit. Wanneer de kinderen ’s middags weer worden opgehaald,
neemt de leiding deze bandjes weer in. De bandjes dienen als herkenningsmiddel.

Vrijwilligers
U laat uw kind(eren) dit jaar misschien wel voor de eerste keer achter in handen van onze vrijwilligers.
Wij begrijpen dat dat best spannend kan zijn. Natuurlijk kunnen wij 100% veiligheid nooit garanderen
(een ongelukje zit immers in een klein hoekje), maar wij streven daar wel naar. Zo koppelen we
minder-ervaren leiding altijd aan meer-ervaren leiding en hebben we voldoende EHBO’ers en/of
BHV’ers. Tevens voorzien wij alle nieuwe leiding van voldoende informatie, instructies en tips & tricks
over hoe om te gaan met kinderen. Ook ondertekenen al onze vrijwilligers een gedragscode waarin
(on)gewenst gedrag wordt beschreven. Mocht u meer vragen hebben over onze vrijwilligers kunt u
altijd contact met ons opnemen of langslopen bij de receptie (en vragen naar Evi of Niek).

Thuishonk
Dit jaar is ons thuishonk opnieuw basisschool ‘De Armhoefse Akker’. Hier starten en eindigen we elke
dag (en moet uw kind dus ook elke ochtend afgezet en elke middag opgehaald worden). De
adresgegevens zijn als volgt:
Spoordijk 68, 5018 EN Tilburg (zijingang in de Armhoefstraat)
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Wat moet mijn zoon en/of dochter meenemen?
Tevens is het van belang dat u uw kind elke dag een lunchpakket én een beker meegeeft. Wij zorgen
voor genoeg drinken maar het is wel van belang dat uw zoon/dochter een eigen beker mee heeft. Is
het lekker weer? Zorg dan dat uw zoon/dochter zonnebrand en eventueel een zonnebril en/of
petje/hoedje mee heeft.
Kijk goed in het programma of er bijzonderheden zijn. Wellicht moet uw zoon/dochter een
(goedwerkende!) fiets meenemen of een extra setje kleding.

Eindfeest vrijdagavond
Op de vrijdagavond van KVW sluiten we KVW af met een eindfeest. Wat houdt dit nu in? De gehele
week staat in het teken van een thema met bijbehorende dans. Deze dans voeren de kinderen
speciaal die avond voor u op. Tevens bieden we de ruimte aan groepjes die graag een eigen optreden
willen doen. Verder zorgen wij voor voldoende eten, drinken, vermaak en muziek om een gezellige
borrel te realiseren. Belangrijk om te weten is dat álle opbrengsten van deze avond geheel ten goede
komen aan KVW het jaar daarop!
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