
 
 
Beste kinderen en ouders / verzorgers,       Juli 2020 
 
Ieder jaar krijgen jullie net voor de zomervakantie het programma van de 
kindervakantieweek, dit jaar helaas niet. 
 
Want het Coronavirus heeft gevolgen voor iedereen en deze gevolgen merken wij ook voor 
de Kindervakantieweek.  
In eerste instantie was het niet toegestaan evenementen te organiseren, waarvoor een 
vergunning nodig is, tot 1 september. Na de persconferentie van 24-06 j.l. is hierin wel wat 
versoepeling gekomen. Echter de tijd is tekort om nog een volledige week voor te bereiden.  
Tot onze grote spijt en met pijn in ons hart kunnen wij dit jaar dus geen kindervakantieweek 
organiseren.  

Wij gaan ervoor zorgen dat er in 2021 een supertoffe kindervakantieweek wordt 
georganiseerd met heel veel leuke activiteiten. 

 

Maar we hebben toch nog een kleine verrassing. We hebben een speurtocht uitgezet, welke 
je kan lopen met een vriendje / vriendinnetje of met je gezin. Je hebt wel 6 weken de tijd om 
de hele speurtocht te lopen. De startdatum is maandag 13 juli en de laatste dag vrijdag 21 
augustus.  
Op de achterzijde vind je de uitleg van de speurtocht.  
 
Mocht je nog vragen hebben neem dan gerust contact met ons op: via de telefoon 06-
13250309, de email: info@kvwkruiningen.nl of via een persoonlijk bericht op facebook.  

 

Wij zien jullie graag weer in 2021! Dan vindt de kindervakantieweek plaats van maandag 30 
augustus t/m vrijdag 3 september.  
 
Groetjes, team Stichting Kindervakantieweek Kruiningen  
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Vakantie speurtocht 
 
Wat heb je nodig?  

- Pen, papier, stoepkrijt (verschillende kleuren) en een mobiele telefoon om foto’s 
en/of filmpjes mee te maken.  
 

Hoe werkt de speurtocht?  
In een bepaald gebied in Kruiningen (zie hieronder) hangt één letter op een zichtbare plaats 
achter een raam bij een huis. Bij enkele huizen vind je twee letters.  
Deze letters (41, inclusief leestekens) kun je dus in allerlei straten vinden.  
De letters op hetzelfde kleur papier vormen één woord. Dus rood hoort bij rood en blauw bij 
blauw.  
Maak met alle letters een zin. Dus let op: schrijf niet alleen de letter op maar ook op welke 
kleur papier deze is geprint.  
 
Bij sommige huizen zie je een letter maar daarnaast ook nog een opdracht, dan wordt 
gevraagd of je er een foto of filmpje van maakt.   
Dit kan je opsturen naar de facebookpagina van de Kindervakantieweek of mailen naar: 
info@kvwkruiningen.nl 
 
 
Het gebied waarbinnen je de letters kunt vinden is:  
Rotonde bij de Aldi, Sluisweg, Rotonde bij Blauwhoefseweg, Sluisweg > bruggetje over,  
Eindje de Rondte, Boerhavestraat, Einsteinstraat, Hansweertsestraatweg, Huygenstraat, 
Fahrenheidstraat, Edisonstraat, Hoofdstraat, Rijksweg, Couwervestraat.  
 
Het wil dus niet zeggen dat je de letters in deze straat kan vinden maar ook bij huizen in de 
straten binnen dit gebied kun je letters vinden. 
 
 
Prijzen te winnen:  
Uit alle goede oplossingen, die gemaild zijn naar: info@kvwkruiningen.nl , worden op 
zaterdag 22 augustus 3 winnaars getrokken, welke een mooie prijs zullen winnen.  
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