Hallo lieve kinderen!
We hebben er een heel extra jaar op moeten wachten, maar…. van maandag 23 tot en met vrijdag
27 augustus is het weer zover: De KVW-week 2021! Net als elk jaar belooft het weer een fantastische
week vol sport en spel te worden!
Met labjas, reageerbuisjes, een veiligheidsbril en allerlei stofjes gaan we dit jaar ontdekken en
onderzoeken in KVW-Lab! Met onze proefjes toeren we het hele KVW-Lab door. Van de survivalbaan
in het laboratorium, tot de proefjes en scheikundige snufjes in de ParelMoer. Er staat ons een
fantastisch avontuur in het KVW-Lab te wachten!
Hieronder kun je lezen wat we in deze avontuurlijke week allemaal gaan doen. Krijg jij bij het lezen
van deze aanstaande avonturen net zo veel zin als wij? Schijf je dan snel in voor KVW week 2021!
Programma
Maandag 23 augustus
Vanaf 9:30 kunnen de aanstaande professors inklokken om beginnen met de proeven! Na de opening
zullen de veldwerkers op de fiets vertrekken naar Oud-Gastel. Daar aangekomen gaan we gelijk de
omgeving goed onderzoeken met een speurtocht. Na het intensieve speurwerk is het tijd voor diner
en spannende spellen. De thuisblijvers gaan lekker in de Parelmoer aan de slag met het versieren van
de items die je nodig gaat hebben om in een team te gaan onderzoeken. In de middag gaan we
proefjes doen met van alles en nog wat!
Dinsdag 24 augustus
Nieuwe dag, nieuwe proeven! De thuisblijvers gaan aan de slag met kleuren, uit het duister gaan we
een hele regenboog aan kleuren toveren. In de middag gaan we sporen zoeken in de omgeving om
een grote proef uit te voeren! Als die gelukt is gaan we lekker met water aan de gang om af te
koelen. Op kamp gaan we strategisch aan de slag met twee spellen. Na de lunch gaan de tieners twee
intensieve activiteiten doen, maar die houden we nog even geheim! De rest van de groep zal de
hersenen laten kraken. Wanneer we allemaal weer bij zijn gekomen bij het diner vullen we de avond
met relaxte spellen zodat we de avond vol focus kunnen afsluiten met het laatste spel.

Woensdag 25 augustus
De thuisblijvers gaan vandaag lekker speuren! Samen met de KVW professors op zoek naar sporen in
Moerstraten. Als alles gevonden is gaan we nog een proeftest doen als voorzet voor de lunch. Na de
lunch gaan we nog lekker bijleren door proefjes te doen met een echte professor!
Op kamp verbreden we onze horizon met een Scandinavische spellen. Aan het eind van de middag
gaan we lekker aan de slag met water. Na het diner rollen de nummers alle kanten op met het
spannendste spel van de dag. Voordat we de dag afsluiten met een gezellig muziekje en een
kampvuur, gaan we nog even kort intensief aan de slag.
Donderdag 26 augustus
Beide locaties van KWV staan vandaag leeg. De thuisblijvers hebben vandaag een uitje en de
kampgangers vertoeven vandaag in het zwembad!
Vrijdag 27 augustus
Helaas al weer de laatste dag, maar niet getreurd, we maken er een feestje van! Hoe we dat precies
gaan doen houden we nog even geheim, daar hoor je later nog meer over.

Ik doe mee met KVW!
Let op! Deze Nulfloep wordt onder voorbehoud uitgedeeld. We zijn voornemens de week door te
laten gaan, maar afhankelijk van de dan geldende Corona regels en de gemeentelijke richtlijnen.
De KVW-week in Moerstraten is bedoeld voor alle kinderen vanaf 4 jaar t/m 16 jaar. We
onderscheiden hierbij drie groepen:
De eerste groep zijn de thuisblijvers. In deze week is de ParelMoer in Moerstraten hun dagelijkse
uitvalsbasis. Deze kinderen zijn van 9:30 tot 16:00 in Moerstraten bij de Parelmoer. Alle kinderen
vanaf 4 jaar mogen hieraan meedoen. Voor de oudste groep thuisblijvers, dit zijn de kinderen die het
afgelopen schooljaar in groep 4 zaten, is er een extraatje. Zij mogen één nachtje (van woensdag 26
augustus op donderdag 27 augustus) overnachten in de ParelMoer.
De tweede groep kinderen zijn de kampgangers. Alle kinderen die het afgelopen jaar in groep 5, 6, 7
of 8 zaten, mogen mee op kamp.
De derde groep zijn de tieners. Zij zullen op tienerkamp gaan. Zit je op het voortgezet onderwijs? Óók
dan mag je mee op kamp. Tieners vanaf de brugklas t/m 16 jaar mogen aan het tienerkamp
deelnemen. Je gaat met de kampgangers mee naar de kamplocatie in Oud Gastel. Je neemt deel aan
het kampprogramma en daarnaast zijn er een aantal coole activiteiten die speciaal voor jullie
georganiseerd worden.
Als jij en je ouders/verzorgers dit boekje hebben gelezen en helemaal ondersteboven zijn van
KVW, vul dan het inschrijfformulier op onze website in!
Het geld kun je overmaken naar IBAN-nummer NL82 RABO 0122 7565 41, ten name van KVW HeerleMoerstraten en onder vermelding van ‘naam van het kind’.
Let op:
De inschrijving is pas definitief na ontvangst van het deelnamegeld. Als het deelnamegeld ontvangen
is, neemt uw kind deel aan KVW. Je ontvangt alleen een bericht als je niet mee kan doen.
Uiteraard zullen alle activiteiten binnen deze week afgestemd zijn op de dan huidige corona
maatregelen.
De uiterste opgavedatum is zondag 8 augustus
Kosten voor deelname aan KinderVakantieWerk Heerle-Moerstraten zijn:
 35 euro per kind zonder deelname aan kamp.
 45 euro per kind mét deelname aan kamp.
Voorafgaand aan de week plaatsen wij een brief op de website van www.hetdorpmoerstraten.nl
met daarin de exacte tijden waarop u uw kin kunt halen en brengen en welke spullen hij/zij met zich
mee moet brengen.

Contact KVW 2021
Hoofd adres/adres Moerstraten:
Miranda Dellevoet
Hellegatsestraat 17
4727 ST Moerstraten
0165-302836
Volg het laatste nieuws op: www.hetdorpmoerstraten.nl en op onze Facebook pagina.
Ons e-mailadres: kvwmoerstraten@gmail.com
Vrijwilligers KVW 2021
Ook dit jaar zullen vele vrijwilligers zich enthousiast voor KVW inzetten om van de KVW-week een
topweek te maken!
Deze vrijwilligers zijn:
 Thuisleiding: Anne Jonker, Bram Maaskant, Elske Theunis, Francis Raats, Hanna van Tiggelen,
Ilse Aarts, Lara Eskens, Lindi Buijsen, Jette Hulsen, Jolan Eskens, Miranda Dellevoet, Maxime
Dekkers, Myrthe Huijps, Suzan Potters, Tessa Huijsmans, Yvon Dellevoet.


Kampleiding: Annemeike van Gaans, Arrens van Herwijnen, Isabeau Pellis, Sterre de Beer,
Maaike de Vries, Martijn Huismans, Martijn Schuurbiers en Wouter van Agtmaal.

