
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Beste jongens en meisjes! 

                        

Ook dit jaar is de HEIVLUS kindervakantieweek weer in de laatste 
week van de zomervakantie, namelijk van maandag  21 augustus tot 

en met donderdag 24 augustus 2017 
 

Het thema is dit jaar: 

SCHREEUWEN IN DE MIDDELEEUWEN 
 

De plaats waar dit alles afspeelt is het wielerbaantje achter basisschool de Korenaer aan de Grindlaan. 
 

Tijden:  
Maandag tot en met donderdag van 09:30 tot 15.30 uur. 
Dus iedere dag blijven we gezellig met z’n allen lunchen! 

 
(Voor kinderen van de schoolgroepen 6,7 en 8 is er een avondspel op dinsdag) 

 
  

Kindervakantieweek 2017 

Schreeuwen in de middeleeuwen 



Inschrijfregels: 

 We vragen per gezin (ongeacht het aantal kinderen) minimaal 2 (hele) dagen hulp gedurende de 
week, dit hoeft niet verplicht een ouder te zijn, maar het kan ook een opa/oma/kennis/oudere 
broer of zus/buren enz. zijn. Onze ervaring heeft geleerd dat kinderen jonge leiding (wettelijk 
toegestaan vanaf 16 jaar) erg waarderen. Als u deze hulp kunt bieden is uw kind verzekerd van 
inschrijving. Indien dit niet lukt, kunt u uw kind wel inschrijven maar komt het op een wachtlijst 
tot duidelijk is hoeveel vrijwilligers we hebben en hoeveel kinderen we nog kunnen toelaten om 
de week verantwoord te draaien.  

 Bij het inschrijven kunt u aangeven of u, of de door u opgegeven hulp, bij één van uw kinderen 
het groepje wil leiden. Ouders/leiding zullen ingedeeld worden in één groep in de week zodat er 
minder verloop in de groep zit en de kinderen zoveel mogelijk vaste begeleiding hebben. 
Afgelopen jaar liet zien dat de meeste ouders liever bij hun jongste kind in de groep willen 
waardoor we leiding bij de oudere kinderen misten. We geven deze garantie daarom niet. Alleen 
indien u de hele week komt helpen mag u voorkeur uitspreken. Indien het niet mogelijk is bij u 
kind in de groep te komen kijken we of we u bij een spel of post kunnen plaatsen waar u uw kind 
tegenkomt. U mag ook hulp bij ander activiteiten opgeven. (Zie inschrijfformulier.) 

 Indien na inschrijving blijkt dat u toch geen hulp kunt bieden dient u zelf voor vervanging te zorgen 
en dit aan ons door te geven, per mail aan: inschrijven@heivlus.nl 

 Kinderen mogen twee vriendjes/vriendinnetjes opgeven waarbij ze in de groep willen, één wordt 
dan zeker gegarandeerd. 

 Nieuw is dat kinderen ook als groep mogen worden ingeschreven. Dit zijn minimaal 8 en maximaal 
12 kinderen. De kinderen moeten wel in een groep bij elkaar passen. Ze worden ingedeeld per 
jaargroep van school.  Bij het inschrijven van een groep wordt de leiding ook opgegeven. Dit zijn 
2 volwassenen per dag of 1 volwassenen en 2 jongeren vanaf 2de  jaar voortgezet onderwijs. Bij 
verhindering dient ook voor vervanging te worden gezorgd. Groepen kunnen digitaal inschrijven 
op de website via het kopje: inschrijven groepen.  Of groepen kunnen met bijgevoegd formulier 
inschrijven. Dit kan met contant geld (voor de hele groep) worden ingeleverd bij de onderstaande 
adressen. Wij houden het recht er eventueel kinderen aan toe te voegen. 

 
Opgeven:  

Via www.heivlus.nl vanaf 1 april tot 1 juni digitaal inschrijven. 
Rond 1 augustus kunt u alle benodigde informatie en de groepsindeling vinden op onze site: 
www.heivlus.nl 
 
Kosten:   
€ 20,00 per kind, betaling via ideal. (elk 4e kind en volgende uit 1 gezin gratis)  
Of het bijgevoegd inschrijfformulier met contant geld in een envelop inleveren bij  

 Familie van Rooij: Obrechtstraat 20 5344 AT in Oss 

 Familie Roefs: Tappertstraat 1 5345 PW in Oss 
 
Wij hopen dit jaar weer veel kinderen een geweldige week te bezorgen. 
Kernteam Heivlus      

http://www.heivlus.nl/
http://www.heivlus.nl/


 
OPGAVE KINDEREN  

 

 
 
 
Naam  ……………………………… (jongen/meisje)  Geboortedatum …………………… 
 
Adres  ………………………………    Postcode ………………………….. 
 
Telefoon ……………………………… 
 
Huisarts  …………………………….. 
 
Zwemdiploma     ja/nee 
 
Speciale voeding, geneesmiddelen o.i.d.: Ja / Nee  
Zo ja, welke? 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Nu in groep  ………. Basisschool ……………………………. Onderwijzer(es) …………………………. 
 
Vriendjes of vriendinnetjes waarbij kind in de groep wil (maximaal 2 opgeven) ……………………………… 
 
Handtekening ouder/verzorger ……………………………………………………………………………………….. 
 
E-mail …………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

OPGAVE ASSISTENTIE 
 

 

Naam .....................………………………………………  

Adres ……........................................................ Postcode ............................ 

 Tel.nr  ............................................................. 

E-mail adres ............................................................................................................................................. 

Hulp voor de hele week:  Ja / Nee, wel op …………………………………………………………………… 

Ik wil graag helpen: 

o Geen voorkeur 

o Als leiding bij een groepje. 

o Als leiding bij een opgegeven groep. 

o Als leiding bij één eigen kind : Ja / Nee Indien hulp voor de hele week, voorkeur bij welk 

kind…………………………………….. 

o Bij activiteiten (zoals speurtocht, sportdag) 

o Opbouwen op zondag 

o Opruimen op donderdag 

o Avondspel op dinsdag 

o Het mee organiseren het hele jaar door 

     

Jonger dan 18 jaar, geboortedatum:  ………………. 

en handtekening ouder/verzorger : ……………………. 

 

 



 
OPGAVE Groep  

(Per kind opgave formulier kind bijvoegen.) 
 

Deze groep bestaat uit kinderen uit leerjaar 1/2 , 3, 4, 5, 6, 7, 8 (graag de groep omcirkelen) 

 

Naam: 
Kind 1:……………………………………………………………………………………………………. 

Kind 2:……………………………………………………………………………………………………. 

Kind 3:……………………………………………………………………………………………………. 

Kind 4:……………………………………………………………………………………………………. 

Kind 5:……………………………………………………………………………………………………. 

Kind 6:……………………………………………………………………………………………………. 

Kind 7:……………………………………………………………………………………………………. 

Kind 8:……………………………………………………………………………………………………. 

Kind 9:……………………………………………………………………………………………………. 

Kind 10:……………………………………………………………………………………………………. 

Kind 11:……………………………………………………………………………………………………. 

Kind 12:……………………………………………………………………………………………………. 

 

Leiding: 

Maandag: 

Naam:……………………………………………………………………………………………………….leeftijd:………………. 

Naam:……………………………………………………………………………………………………….leeftijd:………………. 

Naam:……………………………………………………………………………………………………….leeftijd:………………. 

Dinsdag: 

Naam:……………………………………………………………………………………………………….leeftijd:………………. 

Naam:……………………………………………………………………………………………………….leeftijd:………………. 

Naam:……………………………………………………………………………………………………….leeftijd:………………. 



Woensdag: 

Naam:……………………………………………………………………………………………………….leeftijd:………………. 

Naam:……………………………………………………………………………………………………….leeftijd:………………. 

Naam:……………………………………………………………………………………………………….leeftijd:………………. 

Donderdag: 

Naam:……………………………………………………………………………………………………….leeftijd:………………. 

Naam:……………………………………………………………………………………………………….leeftijd:………………. 

Naam:……………………………………………………………………………………………………….leeftijd:………………. 

 


