KVW 2021 KVW Kort Ver Weg Airlines
Hallo KVW’ers!
Dit is het programmablad voor de KVW-week van 2021. Het thema dit jaar is Kort Ver Weg Airlines.
Iedere dag hebben de kinderen een goed gevuld lunchpakket nodig (de kinderen van groep 6 t/m 10
hoeven op dinsdag geen lunch mee te nemen). Graag elke dag een handdoek meegeven, goed
schoeisel en bij mooi weer zonnebrand en wellicht een pet. Voor de groepen die gaan fietsen willen
wij vragen om ervoor te zorgen dat de fiets in orde is en zien wij graag een naamlabel aan de sleutel
hangen. Laat waardevolle spullen thuis en het is de bedoeling om alleen op donderdag geld bij te
hebben.
Door de ontwikkelingen rondom de basisschool zullen dit jaar alle activiteiten starten en eindigen bij
de Paol. Wij willen jullie vragen om de auto’s niet rondom de Paol te parkeren i.v.m. de veiligheid van
de kinderen. Ook hebben wij deze ruimte nodig om alle kinderen te kunnen ontvangen. Rondom de
kerk zijn er ook mogelijkheden om te parkeren.
Voor jonge kinderen is een extra setje kleren soms handig. KVW verwacht dat ouders weten of dit
nodig is.
Ten slotte willen wij je ook informeren dat KVW zich moet houden aan de landelijke maatregelen
opgesteld door het RIVM omtrent Corona. Ten tijde van dit schrijven is het nog niet helemaal
duidelijk welke maatregelen er door de overheid genomen gaan worden dus mogelijkerwijs zal dit
nog aangepast worden. Voor meer informatie hierover verwijzen wij je graag door naar de landelijke
website van het RIVM. Leiders van KVW kunnen op ieder moment ouders bellen wanneer er
kinderen toch symptomen van Corona hebben. Wij willen je dan ook vragen om tijdens de week
stand-by te staan. Ten slotte kan de Gemeente Weert en of de veilgheidsregio Limburg – Noord
alsnog beslissen dat de KVW week niet door mag gaan. Uiteraard zal KVW dan alles netjes
afhandelen.

De leiders van KVW Altweerterheide hopen er weer een top week van te maken. Wij zien
jullie allemaal graag op 23 augustus om 8:45 bij de Paol in Altweerterheide.
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Maandag 23 augustus 2021

Verzamelen bij de Paol: 08.45u
Ophalen bij de Paol: 16.00u
Benodigdheden

Programma
Onderbouw: Groep 1 t/m 6
De KVW-week wordt geopend binnen het thema. Daarna doet groep 1 t/m 6
kennismakingsspellen bij de Paol. Vervolgens hebben zij een speurtocht rondom
Altweerterheide en in de middag staat een spellenparcours voor ze klaar in de
Tungelerwallen.
Bovenbouw: Groep 7 t/m 10
De KVW-week wordt geopend binnen het thema. Daarna hebben de kinderen van groep
7 t/m 10 een fietstocht naar de overnachtingslocatie in Valkenswaard. Onderweg
stoppen zij voor een excursie op het vliegveld in Budel. Op de overnachtinglocatie staan
verschillende spellen voor ze klaar. Na het avondeten is er een kampvuur en het
avondspel.
Neem de spullen voor de overnachting maandagochtend mee. Deze worden verzameld
op het kerkplein.
Dinsdag 24 augustus 2021

Fiets, regenjas, luchtbed,
slaapzak, toiletspullen,
nachtkleding, kleding, set
warme kleding (lange
broek en trui/vest), stevige
schoenen, zwemkleding,
handdoeken, theedoek,
bord, mok, bestek.

Verzamelen bij de Paol: 08.45u
Ophalen bij de Paol: 16.00u
Benodigdheden

Programma
Onderbouw: Groep 1 t/m 5
De kinderen van groep 1 t/m 5 gaan met de huifkar naar de stad voor een vossenjacht. Zij
zullen rond 15:45 terug zijn bij de Paol.
Bovenbouw: Groep 6 t/m 10
Groep 6 vertrekt naar de overnachtingslocatie in Valkenswaard. Zij draaien de dag mee
met groep 7 t/m 10. Bij aanvang moeten zij wel met de fiets komen en de
overnachtingsspullen meebrengen. Deze worden door ons naar de overnachtingslocatie
gebracht. De woensdag fietsen zij namelijk terug met de groepen 7 t/m 10.
Neem de spullen voor de overnachting dinsdagochtend mee. Deze worden verzameld
op het kerkplein.

Fiets, regenjas, luchtbed,
slaapzak, toiletspullen,
nachtkleding, kleding, set
warme kleding (lange
broek en trui/vest), stevige
schoenen, zwemkleding,
handdoeken, theedoek,
bord, mok, bestek.

Groep 7 t/m 10 is dus al op de overnachtingslocatie en hebben een zeskamp. Uiteraard
wachten zij eerst op groep 6. Na het avondeten zal er een avondspel gespeeld worden en
zal de avond worden afgesloten bij het kampvuur.
Woensdag 25 augustus 2021

Verzamelen bij de Paol: 09.30u
Ophalen bij de Paol: 12.30u
Benodigdheden

Programma
Onderbouw: Groep 0 t/m 5
Groep 0 t/m 5 blijft in het dorp. Zij gaan namelijk spelletjes doen en knutselen in de Paol.
Kinderen van 3 jaar mogen vandaag ook meedoen. Zij zijn groep 0.
Bovenbouw: Groep 6 t/m 10
Groep 6 t/m 10 fietst vanaf de overnachtingslocatie terug naar de Paol. De
overnachtingslocatie moet wel netjes terug overgedragen worden aan de scouting dus er
zal eerst gepoetst moeten worden.

fiets
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Donderdag 26 augustus 2021

Verzamelen bij de Paol: 08.45u
Ophalen bij de Paol: 16.00u
Benodigdheden

Programma
Onderbouw: Groep 1 t/m 4
Groep 1 t/m 4 start met een speurtocht in Altweerterheide. ’s Middags gaan zij spellen
doen rondom het sportterrein in Altweerterheide.
Bovenbouw: Groep 5 t/m 10
Groepen 5 t/m 10 gaan ’s ochtends een excursie volgen in de buurt van Altweerterheide.
Lopen is net te ver dus ook hier hebben de kinderen een fiets nodig. Vervolgens gaan ook
deze groepen naar het sportterrein. Zij gaan hier een spellenronde houden.

Fiets.

Vrijdag 27 augustus 2021

Verzamelen bij de Paol: 08.45u
Ophalen bij de Paol: 16.00u
Programma
Benodigdheden
Onderbouw: Groep 1 t/m 5
Geld (max. 5 euro!),
De groepen 1 t/m 5 vertrekken met de huifkar naar KIDZ-PLAZA in Weert. Zij mogen geld
meenemen om iets lekkers te kopen. Graag niet meer dan €5,00. De leiding let op dat dit
goed verloopt.
Bovenbouw: Groep 6 t/m 10
Geld (max. 5 euro!),
Groep 6 t/m 10 vertrekt met de fiets naar zwembad De IJzeren Man. Uiteraard is het de
Zwemspullen en een
bedoeling dat zij dan zwemkleding meebrengen. Ook mogen zij geld meenemen om iets
fiets.
lekkers te kopen. Graag niet meer dan €5,00.
Vrijdagavond 27 augustus 2021

Verzamelen bij de Paol: 19.00u

Programma – Door de huidige richtlijnen van het RIVM kan de afsluitingsavond niet
doorgaan. Mochten de maatregelen niet versoepelen, zal er een aangepaste
afsluitingsmiddag plaatsvinden. Deze informatie verstrekken wij tijdens de week.
Met de huidige richtlijnen van het RIVM kan de afsluitingsavond niet doorgaan!! Mochten
de richtlijnen aangepast worden, is het mogelijk om dit wel door te laten gaan. De week
wordt dan afgesloten bij de Paol. Tijdens de afsluitingsavond sluiten we samen met de
kinderen de week officieel af en ontgroenen we nieuwe leiding. Wij hopen iedereen
verkleed te zien op deze afsluitingsavond maar dit moeten we dus afwachten.

Benodigdheden

Feestkleren

Verdere informatie is te vinden op www.kvwaltweerterheide.nl en houd de Facebookpagina in de
gaten (KVW Altweerterheide). Na de KVW week zullen hier ook de foto’s op verschijnen. Voor vragen
en/of opmerkingen kunt u terecht bij de volgende leiding:
Groep 1 en 2
Groep 3 en 4
Groep 5 en 6
Groep 7, 8 en 9
Algemeen

Nicole Luijten
Daphne Kluitmans
Paul Janssen
Rik Verhagen
Jochem van de Loo

06-31338022
06-21640304
06-50826198
06-22639891
06-46624364

Wij zien jullie graag allemaal op maandag 23 augustus!
groeten,
De KVW-leiding
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