Kindervakantieweek Doerak Kerkdriel 2020
Hallo kinderen en ouders,
Op 17, 18 en 19 augustus is het weer zover, alweer de 13e kindervakantieweek in Kerkdriel.
Ook dit jaar zal de kindervakantieweek plaatsvinden op IJsbaan De Griendt in Kerkdriel.
We kunnen niet genoeg benadrukken hoe belangrijk het is om deze brief goed door te nemen.
We beseffen ons heel goed dat er veel regels zijn waar we aan ons moeten houden, maar we rekenen
op ieders medewerking.
We willen er tenslotte allemaal voor zorgen dat de kinderen 3 fantastische dagen zullen hebben!
Op zondag 16 augustus om 11 uur willen we iedereen nog van harte uitnodigen op de ijsbaan voor de
laatste informatie en uitleg over de dagen. Ook is er dan de mogelijkheid om vragen te stellen.
Tussen 10:30 en 11:00 zijn degene die nog een deelnemerskaartje op moeten halen welkom.
Let op, er is dan geen mogelijkheid meer tot betalen, mocht je tot de conclusie komen dat je kaartje nog
niet opgehaald is dan kun je nog mailen naar kvwdoerak@gmail.com om een betaalafspraak te maken.
Op maandag, dinsdag en woensdag zullen we van 9:00 uur tot 16:00 uur de hutten bouwen en hebben
we andere leuke activiteiten gepland.
We verwachten de vrijwilligers elke ochtend om 08:30 zodat we gezamenlijk een start van de dag kunnen
maken.
In verband met de huidige regelgeving hebben we dit jaar het ontvangst van de kinderen in verschillende
groepen moeten verdelen zodat de doorstroming op het terrein blijft.
Hierbij geldt voor de volwassenen, hou 1,5 meter afstand.
Het is voor de ouders dit jaar ook niet toegestaan om op het veld te komen.
Belangrijk!
Elke ochtend voordat de groep naar zijn/haar hutje vertrekt, dient er een gezondheidsverklaring
ingeleverd te worden bij de begeleiding.
Zonder gezondheidsformulier mag een deelnemer niet mee doen en zal deze naar een veilige plek
moeten tot dat we alsnog een formulier hebben!

Brengen:
● Kinderen groep 7 en 8 komen zoveel mogelijk zelfstandig op de fiets. Aankomsttijd tussen 9.15
uur en 9.30 uur. Fietsen in de stalling van de ijsbaan zetten.
● Kinderen van groep 1 en 2 komen tussen 9.00 uur en 9.10 uur aan. Eventuele oudere
gezinsleden mogen ook al meekomen.
● Kinderen groep 3 en 4 komen aan tussen 9.10 en 9.20 uur.
Eventuele oudere gezinsleden mogen ook al meekomen.
● Kinderen van groep 5 en 6 komen tussen 9.20 uur en 9.30 uur aan.

Verzamelen op terrein
Maandag
●

●

Alle kinderen komen door poort 1 binnen, dit wordt duidelijk aangegeven De kinderen worden
naar de pionnen gebracht door ouders. Deze pionnen staan voor op het veld en gaan per
hutnummer. Bij de pionnen staan vrijwilligers die een hutje hebben. De ouders vertrekken meteen
als hun kind bij de vrijwilliger is gebracht. Ze lopen door de andere poort weer weg.
Als het maximaal aantal kinderen bereikt is, loopt het groepje naar het hutje, zo kan iedereen zien
dat het hutje vol is.

Dinsdag en woensdag
●

De pionnen staan voor op het veld met de vrijwilligers van de hutjes. De kinderen, vanaf groep 3,
lopen zelfstandig vanaf de poort naar hun vrijwilliger. Als alle kinderen van het hutje er zijn loopt
het groepje in zijn geheel naar het hutje. Er mogen dus geen kinderen alleen naar het hutje
lopen!

Ophalen: (iedere dag)
Ouders komen door poort 1 binnen en gaan via poort 2 weg.
Eén begeleider van de hut zorgt ervoor dat de kinderen op tijd bij de pion staan.
●
●
●
●

Ouders van de kinderen uit de groepen 1 en 2 komen om 15.45 uur het terrein op. Ze halen de
kinderen op, ook oudere gezinsleden mogen nu mee. Ze vertrekken z.s.m. weer.
Ouders van de kinderen uit de groepen 3 en 4 komen om 15.55 uur het terrein op. Ze halen de
kinderen op, ook oudere gezinsleden mogen nu mee. Ze vertrekken z.s.m. weer.
Ouders van kinderen uit de groepen 5 en 6 komen om 16:05 uur het terrein op. Ze halen de
kinderen op, ook oudere gezinsleden mogen nu mee. Ze vertrekken z.s.m. weer.
Kinderen van de groepen 7 en 8 mogen om 16.00 uur zelfstandig naar huis.

Zorg wel dat je het deelnemerskaartje bij je hebt voor deelname aan de kindervakantieweek. Het
maximaal aantal kinderen per hutje is 12.
Elk hutje heeft gedurende de dagen twee vaste begeleiders. Wij willen je vragen om je kind(eren)
bij de pion op te halen en af te melden bij een van de begeleiders.
De kindervakantieweek is alleen toegankelijk voor deelnemers en vrijwilligers die meedoen aan de
kindervakantieweek.
Vanwege de corona maatregelen hebben we dit jaar GEEN kijk halfuurtje. Maar vanaf de dijk heb je ook
een mooi overzicht!

Aanvang - Einde
Maandag

Meenemen (alles zo veel mogelijk voorzien
van naam)

09:00 - 16:00

●
●
●
●
●
●
●

Gezondheidsverklaring
Bidon/drinkbeker
Lunchpakket (klein)
Hamer
Kwast(en)
Zwemkleding, handdoek
Droge kleding

19:00 - 21:00

●

Discozwemmen (toestemming op
maandagochtend getekend inleveren)

Dinsdag

09:00 - 16:00

●
●
●
●
●

Gezondheidsverklaring
Bidon/drinkbeker
Lunchpakket (klein)
Zwemkleding, handdoek
Droge kleding

Woensdag

09:00 - 16:00

●
●
●
●
●

Gezondheidsverklaring
Bidon/drinkbeker
Lunchpakket (klein)
Zwemkleding, handdoek
Droge kleding

Voor alle dagen geldt: OUDE KLEREN AAN!!
Dit jaar zal er op maandagmiddag en dinsdagmiddag een dierendokter en een poppendokter aanwezig
zijn. Heb je een knuffel of een pop die een beetje ziek is, breng deze dan mee voor een
doktersbezoekje.
Maandagavond is er discozwemmen in de Kreek voor iedereen MET een zwemdiploma van 19:00 –
21:00 uur. We verwachten dat je de kinderen zelf brengt en haalt. Op maandag 17 augustus dien je
hiervoor het toestemmingsformulier ondertekend aan je kind(eren) mee te geven.

Ook in de Kreek dienen we ons te houden aan de richtlijnen:
1. De gestelde RIVM-richtlijnen zijn leidend, heeft je kind klachten, kom niet naar het
zwembad;
2. Kleed je thuis om, zodat de kinderen met badkleding aan richting het zwembad komt;
3. Ga voor vertrek thuis nog naar het toilet;
4. Kom maximaal 5 minuten voor aanvang van de activiteit naar het zwembad;
5. De ingang van het zwembad bevindt bij de nooduitgang van het zwembad. Je bereikt deze
door via de speeltuin te lopen;
6. Desinfecteer bij binnenkomst uw handen;
7. Kleed je om op de kruizen die op de grond zijn geplakt;
8. Doe je kleding en schoenen in een grote tas en neem deze mee naar het zwembad;
9. Na de activiteit is het niet mogelijk om te douchen;
10. De kleedkamers zijn geopend om de kinderen om te kleden, gebruik hiervoor ook weer de
kruizen die aangegeven zijn op de banken

Als laatste willen we alle vrijwilligers uitdrukkelijk vragen om zich aan de maatregelen te houden.
Je zult deze aantreffen op diverse plaatsen op het veld.
Indien we constateren dat de regels niet nageleefd worden dan zullen we de betreffende persoon
aanspreken en mocht dit meerdere keren voorkomen dan zijn wij genoodzaakt de betreffende persoon
van het terrein verwijderen.
We willen tenslotte niet dat onze vergunning alsnog (en dan ook per direct) ingetrokken wordt, dit recht
heeft de gemeente namelijk.
Nog vragen? Mail ons dan op kvwdoerak@gmail.com

Wij hebben er super veel zin in!!
Tot snel!
Bestuur kindervakantieweek Doerak Kerkdriel
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