
Aandachtspunten coronamaatregelen/hygiëne 

Gelukkig kunnen we de komende editie van de 

Kindervakantieweek gewoon door laten gaan. Helaas zijn er nog 

wel een aantal zaken waar we dit jaar anders mee om moeten 

gaan dan we de afgelopen jaren gewend waren. In dit bericht 

zullen we een aantal van deze maatregelen benoemen. 

Eten en drinken 

- Dit jaar zullen we geen hard-plastic bekers gebruiken voor de ranja, koffie en thee. In plaats 

daarvan vragen we jullie om voor de kinderen een bidon, flesje of drinkbeker mee te nemen. 

Bij de ranja-tent kunnen ze deze dan laten vullen. Voor de koffie en thee voor vrijwilligers 

gebruiken we plastic wegwerpbekers. Eventueel kunnen de vrijwilligers hiervoor zelf ook een 

eigen beker/mok meenemen. 

- Als je fruit mee geeft aan de kinderen, zorg er dan voor dat dit zoveel mogelijk al vooraf 

gesneden is. 

- Als je een traktatie mee geeft, neem dan voorverpakt snoep of koek mee. 

Ontvangst 

- De kinderen mogen elke dag gebracht worden tussen 09:15 en 09:30 uur. 

- Omdat we grote groepen mensen zoveel mogelijk willen voorkomen, zal de ontvangst van de 

kinderen dit jaar anders verlopen. De groepen zullen op het Eli-veld verzamelen, voordat ze 

naar het Kindervakantieweekterrein gaan. Daar kunnen ouders contact zoeken met de 

leiders voor vragen of opmerkingen.  

- Kinderen worden gevraagd om zoveel mogelijk bij de eigen groep te blijven. 

- Dit jaar is er helaas geen bezoek mogelijk. 

- De dagelijks aftrap voor de vrijwilligers start om 08:45 uur. Zorg dat je op tijd aanwezig bent. 

- De blokhut is dit jaar ook voor vrijwilligers niet toegankelijk. 

Testen en corona-gerelateerde klachten 

- Wij verzoeken de vrijwilligers en kinderen vanaf 13 jaar om op de zondagavond voorafgaand 

aan de kindervakantieweek en op de woensdagavond een zelftest te doen. Bij een positieve 

uitslag blijf je natuurlijk thuis. 

- Bij corona-gerelateerde klachten blijf je uiteraard thuis en wordt geadviseerd om een 

coronatest te doen. Meld je dan ook even bij ons af: 06-38338311. 

- We stellen het erg op prijs als je ons informeert wanneer je positief wordt getest op corona. 


