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Dit boekje is van; 
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BESTE KINDEREN EN OUDERS 

Jullie doen mee met een fantastische KAKO Kindervakantieweek. Dit 

keer is de naam; “GEHEIM”.  Er gaan bijzondere en gekke dingen 

gebeuren! Wat allemaal, dat houden we nog even geheim….. 

 In dit boekje vertellen wij  wat je allemaal moet weten: wat je mee 

moet nemen, hoe laat je er moet zijn en waar je nog meer aan moet 

denken. Lees het daarom goed door en bewaar het!     

  

AANMELDING  

Jullie hebben je digitaal aangemeld en misschien ook wel gezegd bij 

welke vriendje of vriendinnetje je in het groepje wilt. Wij proberen 

daar echt rekening mee te houden, maar soms lukt dat niet. Daar 

bellen we je dan even over.  

 

AAN ALLE OUDERS / BEZOEKERS: 

Een terugblik op de kindervakantieweek 2021 leert ons, dat veel 

ouders en vrijwilligers erg te spreken waren over de Zoen en 

Zoefstrook. Het was duidelijk voor de kinderen, meer rust op het veld 

en ook in de tent verliepen de gebeurtenissen zonder afleiding. Voor 

het KAKO is deze veelgehoorde mening een goede reden ook dit 

jaar de Zoen en Zoefstrook in te stellen. Niet op een zo grote afstand 

als vorig jaar (vanwege corona) maar op de wandelpaden direct 

rondom het centrale terrein in het park.  

U hoort vooraf in welke groep uw kind is ingedeeld. Bij het brengen 

van uw kind zoekt u (buiten het rood witte lint) het bord met dat 

groepsnummer op. Daar staat de groepsleiding van uw kind tijdig 

klaar om de kinderen op te vangen en met u kennis te maken. Einde 

van de dag haalt u op dezelfde plaats uw kind weer op.  

 

Heel graag willen wij u toch zoveel mogelijk meegeven van het altijd 

leuke en spannende verhaal van de week, zodat u er met uw kind 

over mee kunt praten. Daarom zorgen wij voor een live stream 

beeldverslag op de KAKO facebook pagina van de Rode Draad 

(toneel) momenten direct om 10.00 uur en meestal vanaf 20 minuten 

voor het einde van de dag. Deze beelden kunt u ook op een ander 

tijdstip - zelfs samen met uw kind - bekijken.  
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Het veld is verboden voor auto’s en voor honden. De organisatie mag 

wel het veld oprijden en heeft daar een vergunning voor. 

 

WAT MOET JE MEENEMEN: 

Het KAKO zorgt voor limonade, jijzelf voor de drinkbeker. Natuurlijk 

mag je zelf ook wat te drinken meenemen, maar let op; 

energiedranken zijn niet toegestaan. Ook kun je iets te snoepen 

meenemen, maar liever niet te veel. Iedere dag krijg je van het KAKO 

iets lekkers. Heb je allergieën, neem dan zelf wat lekkers mee. Wij 

krijgen soms traktaties gesponsord en weten niet altijd welke 

ingrediënten erin zitten. Zo voorkomt je dat je daarom misschien niets 

te snoepen hebt.  

 

Alle dagen:  Lunch in een kleine rugzak (geen plastic tas) / 

drinken en drinkbeker / schaar / kleine kwast / 

goed humeur. 

Maandag:  Een hamer 

Dinsdag: Een fiets in goede staat  Dit is alleen voor de 

kinderen vanaf 8  jaar  

Donderdagavond (voor kinderen die zijn aangemeld voor 

het nachtspel): Pyjama / Luchtbed / Slaapzak / 

Toiletspullen / Warme kleren / goede schoenen, lange broek 

en iets met lange mouwen/ knuffel  

Vrijdag: Zorgt het KAKO voor ontbijt voor alle kinderen  
 

Zet altijd je naam en/of groepsnummer op je spullen (ook de kinderen 

in de crèche)! Ben je iets kwijtgeraakt dan kun je zoeken in de bak 

gevonden voorwerpen. Deze bak staat vlak bij de EHBO post. 

De eerste dag krijg je een polsbandje met jouw naam erop. Probeer 

dat de hele week om te houden, ook onder de douche. Zo kunnen wij 

goed zien wie er allemaal bij het KAKO horen. 

 

NACHTSPEL: 

De kinderen vanaf 8 jaar die met het nachtspel meedoen 

- en dus ook blijven slapen - moeten een luchtbed en een 

slaapzak meenemen. Heb je deze spullen niet bij je, dan 

kun je niet meedoen met het nachtspel. Ook een lange 

broek, iets met lange mouwen en dichte schoenen zijn  

nodig, omdat we het bos in gaan (ook vanwege de teken). 
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Deze avond is er bij uitzondering geen Zoen en Zoefstrook, de 

ouders kunnen kinderen en slaapspullen bij de ingang van de tent 

brengen. Van elke groep is één persoon van de groepsleiding in de 

tent om de slaapplaats in te richten. Ouders kunnen niet mee naar 

binnen, omdat het dan volledig onoverzichtelijk wordt. Neem liefst 

opgeblazen luchtbedden mee! Wij hebben daar geen spullen voor. 

Wel zorgen we voor elektriciteit voor luchtpompen. 

 

WAT ZIJN DE TIJDEN: 

Maandag  t/m Donderdag:  9.45 tot 16.00 uur 

Donderdag avond:  21.00 uur  

Vrijdag:                         8.30 tot 13.00 uur (met ontbijt voor alle 

kinderen, Groot en Klein) 

  

De KLEINE letters: 

Meedoen met de KAKO kindervakantieweek gebeurt op eigen risico. 

Een W.A.– en ziektekostenverzekering geven voldoende dekking, 

mocht er toch wat gebeuren.  

 
HOE HOUDEN WIJ HET SAMEN GEZELLIG BIJ HET KAKO? 

 

Wij vinden afspraken over de manier van omgaan met elkaar 

belangrijk, omdat iedereen zich prettig en veilig moet voelen. Dit kan 

alleen als je elkaar in je waarde laat 

en elkaar met respect behandelt. 

Dit betekent dat wij in onze stichting 

alle vormen van ongelijke 

behandeling zoals pesten, 

machtsmisbruik, discriminerende, 

racistische, seksistische of 

(seksueel) intimiderende 

gedragingen of opmerkingen, of het 

hiertoe aanzetten, ontoelaatbaar 

vinden. 

  

Wij vragen van alle vrijwilligers, kinderen, hun ouders of andere 

bezoekers, dat zij meewerken aan het naleven van de 

omgangsregels. Niet alle zaken die anderen kunnen kwetsen, 

kunnen we in regels verwoorden. Dan zouden het  er  
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teveel worden. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat als iets niet 

genoemd wordt, dit wel toelaatbaar is. 

 

Ouders; willen jullie het onderstaande met je kinderen 

bespreken? 

☺ iedereen kan meedoen met het KAKO en iedereen is even      

belangrijk 

☺ ik doe niet iets wat een ander (kind) niet wilt 

☺ ik maak niets stuk van een ander 

☺ ik scheld niemand uit en ik maak geen gemene grappen over 

anderen 

☺ ik doe niet mee aan pesten of uitlachen 

☺ ik vecht niet, ik bedreig niemand en ik neem geen wapens mee 

☺ als anderen het niet willen raak ik hen niet aan  

☺ als iemand vervelend tegen mij doet of mij lastig valt dan vraag ik 

hem of haar   er mee op te houden. Als dat niet helpt, dan vraag ik 

hulp.  

 

PRIVACY  

In de kindervakantieweek worden foto’s en film gemaakt waar de 

kinderen natuurlijk ook op te zien zijn. Deze foto’s gebruiken wij op 

onze website, voor persberichten in de media en ook op social 

media. Ook krijgen alle vrijwilligers een dvd met foto’s en de film van 

de week als bedankje voor hun werk. Op onze website vindt u ons 

beleid over de privacy wetgeving. Bij de inschrijving heeft u 

toestemming gegeven voor het gebruik en delen van dit 

beeldmateriaal door het KAKO. 

 
EN DAN NOG DIT:  

Bij het KAKO kun je vies worden. Er wordt ook met plakkaatverf 

gewerkt, let dus op de kleding die je aan doet! Stevige schoenen zijn 

ook belangrijk. Laat geld en dure spullen zoveel mogelijk thuis. Let 

op de weerberichten, zodat je niet te warm of te koud bent 

aangekleed. Neem bij twijfel altijd regenkleding mee. Neem ook een 

extra T-shirt, een handdoek en waterschoentjes mee. Want ook als je 

met water speelt zijn een T-shirt en schoenen verplicht op het KAKO 

veld. Bij warm weer maakt het KAKO soms een grote waterdouche 

voor iedereen. Kom je met de fiets, dan moet die in de fietsenstalling 

staan. Zet je fiets daar altijd op slot, de stalling is niet bewaakt. Vraag 
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diegene die jou wegbrengt of hij/zij jouw sleutel meeneemt. Omdat 

wij soms het bos in gaan, is het goed om thuis regelmatig te 

controleren op teken. Ben je ergens allergisch voor of gebruik je 

medicijnen, dan willen wij dat graag weten. Geef dat voor de 

zekerheid ook door aan de groepsleiding. 

 

IN DE CRÈCHE?  

Voor vrijwilligers met kinderen onder de 4 jaar is er de crèche. Vanaf 

9.00 uur is daar begeleiding aanwezig tot het einde van dag, inclusief 

de evaluatie van de groepsleiding. De ouders zorgen voor;  

• voldoende luiers voor verschoning  

• een reserve setje kleding  

• een eigen lunchpakket met drinken dat de kinderen gewend 

zijn 

• speciale voeding als dit nodig is 

• schema voor verzorging zoals speciale eetmomenten, 

medicatie, verschoning, rust, overige extra aandachtspunten 

als gedrag.  

 

RABO CLUBSUPPORT 2022 

Rabobank Oss Bernheze organiseert de Rabobank Clubsupport voor 

goede doelen. Het KAKO is er daar een van. 

Wordt nu vast gratis lid van de Rabobank en breng je stem in het 

najaar uit op het Kako tijdens de Clubsupport campagne!! Doel voor 

dit jaar is wegens groot succes opnieuw een leuke show op vrijdag 

voor de kinderen 

  

Stemmen  

De leden van de Rabo kunnen stemmen uitbrengen op goede doelen 

zoals het KAKO. Het bedrag dat door de bank beschikbaar is gesteld 

wordt daarna verdeeld naar het aantal uitgebrachte stemmen.  

Oproep aan alle vrijwilligers en ouders  

Het zou fantastisch zijn als jij, familie en vrienden stemmen geven 

aan het KAKO. Wij houden je op de hoogte via facebook, twitter en 

onze nieuwsbrief. Of kijk in oktober voor meer info over de Rabobank 

Clubkas Campagne op: www.rabobank.nl/ossbernheze 

 

Alvast bedankt voor jouw stem! 
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HULP GEVRAAGD!!! 

Bijna 500 kinderen op een groot grasveld! Die kunnen best wat hulp 

gebruiken. Wij vinden het zeker leuk als ouders ook meedoen. Voor 

kinderen jonger dan 4 jaar van vrijwilligers, is er een crèche.  

 

Het KAKO zoekt altijd leiding om een groepje te begeleiden. Voor 

andere taken zoals keukenbezetting, chauffeur en video opnames 

zoeken wij nog mensen.  Ook voor spelbegeleiding op dinsdag, 

woensdag, donderdag is nog hulp nodig.  

  

Informatie over vrijwilligers kun je krijgen via onze website, extra 

vragen kun je stellen aan Kim via vrijwilligers@kako.nl   

 

Voor contact met het KAKO buiten de week; 

 

STICHTING KAKO KINDERVAKANTIEWERK 

Kromstraat 71 

5345 AA Oss 

Na 18.00u: 06-12740061 

E-Mail:info@kako.nl        

 

Het KAKO is tijdens de week altijd 

bereikbaar op; 

06-12740061 

 

Bezoek ook eens onze website www.kako.nl 

 

Of volg ons op Facebook;  

www.facebook.com/KakoKindervakantiewerkOss 

Twitter of Instagram pagina’s 

met informatie, nieuws en heel veel foto’s. 

 

Heeft u klachten of opmerkingen over het Kako, de activiteiten of de 

vrijwilligers? Laat het ons weten! 
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KAKO 2022: 

Videoavond voor vrijwilligers: 14 oktober 
Sinterklaas in de Haard: 13 november 

 

KAKO 2023: 

Avondvierdaagse: 12 tot en met 15 juni 
Kindervakantieweek: 24 tot en met 28 juli 

 

 
 

 
Het KAKO lied. 

Alvast oefenen …… 

 

 

VAKANTIE IS NET EEN TOVERBAL, 

JE WEET NIET WAT HET WORDEN ZAL. 

MAAR ÉÉN DING WETEN WE METEEN, 

JE KUNT HET NIET ALLEEN, DUS…. 

 

WE ZULLEN MET Z’N ALLEN, 

ER IETS VAN MOETEN MAKEN. 

VAKANTIE IS EEN KORT 

MAAR EEN HEEL LEUK DING. 

WE ZULLEN MET Z’N ALLEN, 

ER IETS VAN MOETEN MAKEN. 

HÉ, HÉ, HÉ, HÉ, 

KOM MAAR IN DE KRING. 


