
 

Beste ouders, 

Met dit weer kunnen we zeggen dat het volop zomer is! Dit zomerweer zorgt ervoor dat we  

heerlijk buiten kunnen spelen en ravotten, maar brengt ook waarschuwingen met zich mee. 

De hoofdleiding van kindervakantiewerk volgt de weerberichten en is zich daar van bewust.  

Gezien de voorspellingen momenteel uitgaan van zonnig zomerweer met een temperatuur 

van > 25 graden, laten we graag weten hoe we hier mee omgaan tijdens de KVW-week. 

Samen kunnen we er dan voor zorgen dat we een veilige week tegemoet gaan! 

Wat kunt u zelf doen? 

- Zorg ervoor dat uw kind voldoende drinken bij zich heeft. Drinken dat 

fris blijft, is het fijnste om te drinken. Wellicht kunt u een koeltasje 

meegeven waarbij u zorgt dat drank goed gekoeld meegegeven wordt. 

- Kies voor flesjes in plaats van pakjes. Deze kunnen gemakkelijker 

opnieuw gevuld worden als uw kind meer dorst heeft dan gedacht. 

- Kies verstandig beleg voor in het lunchpakket. 

- Smeer uw kind goed in voordat het ’s morgens naar KVW komt, maar 

zorg ook dat er zonnebrand in de tas van uw kind zit. Oudere kinderen 

kunnen zichzelf insmeren, waar het bij jongere kinderen nog niet lukt, helpt de groepsleiding 

graag. 

- Denk aan een zonnebril of pet / hoedje om te beschermen tegen de zon. 

- Woont u aan de optochtroute en het is op vrijdag >25 graden, dan vinden we enige 

verkoeling erg fijn! 

 

Wat doet KVW? 

Elk jaar proberen we zo goed mogelijk voor alle kinderen te zorgen. Toch treffen we extra 

maatregelen bij temperaturen boven de 25 graden. Enkele voorbeelden hiervan zijn: 

- Extra schaduwpunten op elke locatie waar deze niet vanzelfsprekend zijn. Denk aan een 

voetbalveld of een landbouwterrein. We zorgen hier voor extra schaduwplekken. 

- Extra waterpunten zodat flesjes bijgevuld kunnen worden. 

- Extra waterspellen zodat de kinderen lekker kunnen afkoelen. 

- Extra EHBO-posten (op elke locatie één) die voorzien zijn van beschermende en afkoelende 

middelen. 

- Verkoeling tijdens de optocht 

- We lichten leiding in over de spellen en de inzet van de kinderen hierbij. Kinderen geven 

zich graag voor de volle 100% en dat vinden we kei gaaf om te zien, maar bij hoge 

temperaturen mag alles best een beetje rustiger . 

Uiteraard geldt bovenstaande informatie ook voor onze leiding. We zorgen niet alleen voor 

de kinderen, maar allemaal voor elkaar, en maken er zo 4 geslaagde dagen van.  

Mocht u hier vragen over hebben, meld u dan gerust! 

Hoofdleiding KVW Helden 
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