
 
KVW HeKoS 2019  

Beste ouders, 

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!  

 

Een gedeelte van deze informatie heeft u, als het goed is, ook al eerder via de mail 

ontvangen. Hieronder vindt u gewoon alle informatie nogmaals op een rijtje; wel zo handig 

natuurlijk. 

 

Ook dit jaar is ons thuishonk weer 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). 

- Telefoonnummer bereikbaar twee weken voor, tijdens en twee weken na KVW: 06-

30128104. 

- Op maandag t/m donderdag beginnen we om 09:30. Op vrijdag beginnen we om 

09:00.  

- Maandag t/m donderdag eindigen we om ±16:00. Vrijdag bent u vanaf 17:30 

welkom op de Armhoefse Akker op het eindfeest van KVW HeKoS. De kinderen 

blijven op vrijdag dus 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.  

- 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 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 en ons dus vanaf twee weken voor, 

tijdens en twee weken na KVW bereiken op 06-30128104. 

 
Let op (!): Nieuw is dit jaar de middenbouw. Dit betreft de groepen die soms nét 

te oud zijn voor het programma van de OB en te jong voor programma BB. De 

ene dag doen zij mee met programma OB of BB, de andere dag andersoms en 

soms hebben zij hun eigen programma. 

 
Programma KVW HeKoS 2019: Harry Potter – Tovenaars & Magie 
Zondag 11-8-2019 

Openingsfeest KVW HeKoS van 14:00-16:00 

Bekendmaking groepjes en de mogelijkheid tot het stellen van vragen, tevens is er 

natuurlijk leuk vermaak voor de kinderen en de mogelijkheid om wat te drinken en snacken 

te kopen. 

 

Maandag 12-8-2019 (09:30-16:00) 

- Onderbouw: Openingsceremonie – arts & crafts op school – lunch – spellen bij Were 

Di voetbal.  

- Middenbouw: sluit aan bij programma OB. 

- Bovenbouw: Openingsceremonie – zwemmen bij Stappegoor (de kinderen moeten 

hun fiets meenemen!).  

 

Dinsdag 13-8-2019 (09:30-16:00) 

- Onderbouw: Speurtocht in en om de Armhoefse Akkers – speeltuin de Holle Boom 

- Middenbouw: Magische spellen op de Armhoefse Akker (school) (09:00 aanwezig).  

- Bovenbouw: Spellen in het bos (de kinderen moeten hun fiets meenemen!)  

 

 

 



Woensdag 14-8-2019 (09:30-16:00) 

Vandaag hebben we een springkussendag bij Were-Di Voetbal, we zullen hier lopend 

heengaan. Denk aan zwemkleding bij goed weer!  

 

Donderdag 15-8-2019 (09:30-16:00) 

- Onderbouw: Fotospeurtocht en Crazy 88 om en nabij basisschool Armhoefse Akker.  

- Middenbouw: programma BB 

- Bovenbouw: Vossenjacht in het centrum & en naar de scouting. (de kinderen 

moeten hun fiets meenemen!) 

 

Vrijdag 16-8-2019 (09:00-…) 

- Onderbouw: Uitstapje met de bus naar Dippie Doe! Denk aan zwemkleding bij goed 

weer! 

- Middenbouw: programma OB. 

- Bovenbouw: Uitstapje naar het Ontdekstation 013! 

’s Avonds vindt het afsluitfeest ‘nieuwe stijl’ 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!  

 

Dus: 

 Poort open Aanvangstijd Eindtijd 

Maandag 12-8-2019 09:15 09:30 ± 16:00 

Dinsdag 13-8-2019 09:15 09:30 ± 16:00 

Woensdag 14-8-2019 09:15 09:30 ± 16:00 

Donderdag 15-8-2019 09:15 09:30 ± 16:00 

Vrijdag 16-8-2019 08:45 09:00 ± ………  



 

OPROEP! 

Wij zijn altijd hard op zoek naar mensen die een groepje kunnen begeleiden, mee 

kunnen helpen tijdens het eindfeest, mee kunnen helpen op- en/of afbouwen, etc. Bent 

of kent u iemand die hier interesse in heeft, meldt u zich dan aan via de website 

www.kvwhekos.nl en dan wordt er zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen. 

 

Ook zijn wij altijd op zoek naar: 

- Sponsoren (in welke vorm dan ook) 

- Grote witte doeken/lakens/spanddoeken 

- Een toilet dat we mogen gebruiken op dinsdag 13-8 in de buurt van de Holle 

Boom 

- Grote stukken karton 

- Verf 

- Knutselmaterialen  


