Aangepast zomer programma 2020
Beste ouders/verzorgers,
In deze gekke tijd, vanwege het corona virus, moet iedereen steeds schakelen. Wij als organisatie dus
ook. Dat er nu stap voor stap versoepelingen zijn van de regels lijkt het makkelijker te maken, maar in
de praktijk ligt dat soms anders. We weten met z’n allen eigenlijk nog steeds niet precies wat in juli en
augustus wel en niet mag.
Wij hebben intern intensief overleg gehad. Ook hebben we meerdere malen contact gehad met de
GGD. Net als de rest van Nederland volgen wij de nieuwsberichten die gaan over jeugd, corona en
reizen. Wij hebben een deels nieuw programma samengesteld dan wat u van ons gewend bent dat,
zoals het er nu naar uitziet, voldoet aan de regels omtrent het corona virus. Wij blijven dit monitoren.
Mochten er veranderingen zijn, dan zullen wij waar nodig onze regels en daarmee eventueel het
aanbod ook aanpassen. We zullen u op de hoogte houden.
Keuzes/aanpassingen die wij gemaakt hebben ten aanzien van het zomerprogramma:
 Activiteiten op Center Parcs/Landal gaan door.
 Oostvoorne gaat door.
 Duinrell gaat niet door.
 Deze zomer zijn er geen activiteiten buiten Nederland (Frankrijk en België).
 Er komt een extra programma in Nederland voor deelnemers van 14 jaar en ouder.
Om niet naar het buitenland te gaan (golfsurfen in Frankrijk en survivallen in België) heeft te maken
met het risico dat er toch een (strengere) lockdown komt. Als er dan een groep kinderen in het
buitenland zit, is het lastig om hen en de begeleiders te ondersteunen en/of ze terug te halen. Dit
vinden wij niet verantwoord. Duinrell niet door laten gaan heeft te maken met het lastig toestemming
krijgen om op een nieuwe plek zorg te mogen verlenen van de instanties ter plekke.
Aanmelden, bij voorkeur zo snel mogelijk
Om de grootste kans te hebben dat wij uw kind(eren) kunnen plaatsen voor de week of weken waar u
gebruik van wilt maken is het verzoek om de aanmelding zo snel mogelijk te doen. Normaal hebben
we veel langer om alles goed voor te bereiden. Aanmelden bij voorkeur voor 20 juni !!! Daarna nemen
wij nog wel aanmeldingen aan, maar u loopt het risico dat we uw kind(eren) niet kunnen plaatsen.
Het overzicht van alle weken:
Week
Week 29: 12-17 juli
Week 30: 19-24 juli
Week 31: 26-31 juli
Week 32: 02-07 aug.
Week 33: 09-14 aug.
Week 34: 16-21 aug.
Week 35: 23-28 aug.
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ja
nee
ja
ja

Landal ‘t Loo
nee
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ja
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ja
nee
nee
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nee
ja
ja
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nee
ja
ja
ja
ja
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nee

De regels omtrent het Corona virus:
In het algemeen
 Vaker en goed de handen wassen met zeep.
 Opletten dat niesen en hoesten aan de binnenkant van de elleboog gedaan wordt.
 Kinderen met koorts en kinderen die veel hoesten mogen niet deelnemen aan de opvang.
Mocht dit tijdens de activiteit geconstateerd worden, dan dient het kind opgehaald te worden.
Op De Eemhof en Landgoed ‘t Loo
 Vanuit de GGD wordt elke groepje gezien als gezinssetting. Binnen het groepje hoeft er daarom
geen anderhalve meter afstand gehouden te worden.
 Kinderen gaan niet naar binnen bij andere huisjes.
 Bij het brengen vindt de overdracht tussen ouders/verzorgers en begeleider(s) buiten plaats.
Ouders mogen het huisje niet in.
 Er wordt geen gebruik gemaakt van de indoorfaciliteiten van de parken behalve van het
zwembad. Dit passen we alleen aan, na overleg met de GGD, indien de regels soepeler worden.
 Buiten sporten/spelen/hangen met het eigen groepje mag wel, maar altijd onder toezicht.
 Buiten sporten/spelen/hangen met andere groepjes:
- kinderen tot en met 12 jaar zonder restricties
- kinderen vanaf 12 jaar mogen wel met elkaar sporten. Daarbuiten houden ze anderhalve
meter afstand.
 Bij de uitjes houden we afstand tot andere mensen.
In Oostvoorne
 Is er geen grote gezamenlijke start en afsluiting.
 Bij het brengen letten ouders en begeleiders er goed op dat zij anderhalve meter afstand tot
elkaar bewaren bij de overdracht. Ouders blijven zo kort mogelijk op het terrein.
 Wordt er afstand bewaard van andere mensen die niet deelnemen aan het kamp.
 Hoeven kinderen onderling en ook met de begeleiders geen afstand te houden. We houden
hierin dezelfde lijn als in de naschoolse opvang waar dit ook niet hoeft.
 Bij kinderen ouder dan 12 jaar verwachten wij, dat er in juli en augustus geen grote restricties
meer zijn. Mocht dit nog wel zo zijn, dan zullen deze kinderen wel helemaal mee mogen doen
met de activiteiten, maar zullen ze daarnaast waar mogelijk een stukje afstand moeten
houden.
Bij de survival/watersport activiteit 14+
 Bij het brengen letten ouders en begeleiders er goed op dat zij anderhalve meter afstand tot
elkaar bewaren. Ouders blijven zo kort mogelijk op het terrein.
 Wordt er afstand bewaard van andere mensen die niet deelnemen aan het kamp.
 Hoeven deelnemers onderling en ook met de begeleiders geen afstand te houden. Dit, omdat
deze activiteit plaats vindt in kleine groepen en daarmee in het verlengde van de huisjes ligt.
 Moet er bij de activiteiten buiten het kamp extra goed gelet worden op afstand tot anderen
houden.
Indien uw kind mee gaat met het vervoer:
Kinderen tot en met 12 jaar: geen restricties en/of verplichtingen.
Kinderen vanaf 13 jaar:

geen beperkingen qua afstand of aantal kinderen, maar het dragen
van een mondkapje is verplicht. Zonder een mondkapje mag de
chauffeur of begeleider het kind niet meenemen. U dient zelf voor
een mondkapje te zorgen.

Kinderen van verschillende leeftijden zitten door elkaar. Dit kan verwarrend zijn omdat de regels
voor de verschillende leeftijdsgroepen anders zijn. We kunnen hier helaas niets aan doen. Wilt u dit
goed met uw kind(eren) bespreken?

Tussen en aansluitende weekenden
Tijdens elk weekend tussen verschillende vakantieweken is er de mogelijkheid om uw kind extra te
laten logeren. Dit kan zijn als uw kind 2 aansluitende weken bij ons logeert, maar ook ter verlenging
dus voor of na een week. Een weekend begint vrijdagmiddag en eindigt zondagmiddag. Voor vervoer
naar een eventuele andere locatie zorgt BeActive. Bij een tussenweekend (dus bij 2 weken achter
elkaar) zorgt de begeleiding dat de kleding van de deelnemers wordt gewassen. Waar een
tussenweekend plaats vindt hangt af van het aantal kinderen dat deelneemt en wat organisatorisch
het beste uitkomt.
Voor sommige kinderen is een week in de zomer te lang (of is er een beperkte indicatie afgegeven).
Het is fijn dat deze kinderen ook in de zomervakantie één of meerdere weekenden kunnen komen
logeren. In overleg is het mogelijk om uw kind ook voor alleen een weekend aan te melden. Het tarief
is dan het reguliere weekendtarief van €516,00. Wilt u er goed op letten of een extra weekend binnen
uw indicatie past?
Let op de tijden wijken wel af van de reguliere weekendopvang tijden.
Programma 1: Huisjes op Center Parcs/Landal (5 tot en met 18 jaar, ingedeeld op leeftijd)
In elke week van dit nieuwe programma is er een “huisjes keuze” te vinden. Kinderen zitten met aantal
leeftijdgenoten in een huisje op een park van Center Parcs of van Landal. Dit zijn Center Parcs De
Eemhof in Zeewolde en Landal Landgoed ’t Loo in Oldebroek. In dat laatste park zitten we 2 weken, de
overige weken op De Eemhof.
Elke week zal er op de parken een uitje zijn. Waar naar toe zal elke keer anders zijn. Walibi, Wildlands
Emmen, DX Adventurepark (het grootste open waterpark van Nederland: www.dxadventurepark.nl)
en De Beekse Bergen horen tot de mogelijkheden. Op basis van de groep kinderen die voor een week
is aangemeld, maken wij de keuze waar het uitje van die week naar toe zal gaan. Wij streven naar
afwisseling voor kinderen die meerdere weken komen logeren. Willen meerdere kinderen niet
deelnemen aan het uitje, dan hoeft dat niet en krijgen zij een alternatief programma op het park.
Landgoed ’t Loo:

De afgelopen periode hebben we onze logeeropvang door mogen zetten op
dit mooie park van Landal. Bij zowel kinderen als begeleiders viel dit park goed
in de smaak. Er zijn hele ruime huisjes en het park is opgezet rondom een
meertje waarin goed gezwommen kan worden. Bovendien heeft het park
meerdere speelmogelijkheden zoals een leuke speeltuin inclusief
springkussen, er is een voetbal-, een tennis- en een basketbal veld. Het park
ligt aan een groot bos.

De Eemhof:

Op dit park verzorgen we al 17 jaar logeeropvang. De huisjes zijn iets kleiner
dan op Landal. Daartegenover staat, dat de faciliteiten op het park
uitgebreider zijn. Het subtropisch zwembad is weer geopend. Andere
indoorfaciliteiten zijn op dit moment beperkt te gebruiken vanwege het
Corona virus.

Data huisjes:

Week 29:
Week 30:
Week 31:
Week 32:
Week 33:
Week 34:
Week 35:

12-17 juli op De Eemhof
19-24 juli op De Eemhof
26-31 juli op ’t Loo
02-07 augustus op De Eemhof
09-14 augustus op ’t Loo
16-21 augustus op De Eemhof
23-28 augustus op De Eemhof

Programma 2: Tentenkamp in Oostvoorne (6 tot en met 14 jaar)
Voor alle kinderen die er van houden om actief buiten bezig te zijn, is ons programma in Oostvoorne
een goede keuze. Spellen in het bos als “het vlaggenroof spel” en “goudsmokkelen”, zwemmen in het
Brielse meer, “het James Bond spel” in de gymzaal (mag weer vanaf juli), springen van een bruggetje,
een groot kampvuur, een bonte avond, tafeltennisen, voetballen, lasergamen, slootje springen en nog
veel meer. Eigenlijk een “ouderwets kinderkamp” waar het met elkaar een mooie week beleven
centraal staat. De kinderen slapen in tenten.
Bovenstaande zou zo een beschrijving kunnen zijn van een “normaal” vakantiekamp. Zo moet het er
ook uitzien voor de kinderen. BeActive wordt echter betaald uit zorggeld, meestal door gemeenten.
Het bijzondere aan dit programma is, dat er in Oostvoorne eigenlijk 2 kampen zijn: een kamp van
BeActive dat gericht is op kinderen met adhd/ass of andere aandachtspunten. Het andere kamp heet
Summercamp Oostvoorne. De groepen van BeActive en Summercamp doen zoveel mogelijk samen.
De deelnemers van BeActive zitten in kleine groepjes. Vanuit die kleine groepjes doen zij, met hun
eigen begeleiders, mee in het grotere geheel. Zonder dat ze het in de gaten hebben kunnen zij op die
manier veel oefenen op sociale vaardigheden als omgaan met verlies, hoe hou je je staande in een
groep, hoe kom je voor jezelf op en nog veel meer. Wij vinden het werken aan vaardigheden bij alle
programma’s van BeActive belangrijk.
Keuze vooraf voor het voetbal of het actie programma
Indien u uw kind(eren) aan wilt melden voor Oostvoorne heeft u de keuze uit het actie programma en
het voetbal programma. Er is niet heel veel verschil, behalve dan dat de kinderen die hebben gekozen
voor voetbal, als zij willen, elke ochtend gaan voetballen. Dit is een soort van voetbaltraining, waarbij
het belangrijkste is, dat de kinderen plezier hebben met voetbal. De meeste kinderen kiezen voor actie
waarbij zij in de ochtend altijd zelf mogen kiezen aan welke activiteit zij deel willen nemen. Na het
ochtendprogramma zitten de kinderen van actie en voetbal de rest van de dag bij elkaar, wel ingedeeld
op leeftijd.
Om een beeld te krijgen van het programma in Oostvoorne kunt u kijken op de fotopagina van onze
website. Er zijn daar veel foto’s te vinden (www.123beactive.nl/fotos). Bekijk ze eventueel samen met
uw kind(eren). Let op: de foto’s zijn van activiteiten van beide groepen samen. Twijfelt u of deze setting
past bij uw kind(eren)? Neem dan contact met ons op. Dit kan tijdens de weekenden bij een van de
coördinatoren of anders door de weeks via ons kantoor via 036-5305217.
Broers en Zussen in Oostvoorne mogen met korting mee
Vanuit BeActive gaat alle aandacht van onze activiteiten naar de kinderen met aandachtspunten.
Broers en zussen willen dit ook wel eens een keer. Dit is niet haalbaar op de parken met huisjes. De
kosten om te draaien zijn te hoog om dit privé te kunnen betalen. In Oostvoorne mogen broers en
zussen van deelnemers aan activiteiten van BeActive nu eens wel meedoen. Zij mogen met korting
deelnemen aan de kampen van Summercamp Oostvoorne. Een kamp kost normaal €245,00 per kind
per week. Een broer of zus mag deelnemen voor €150,00 per kind per week (let op: dit kan niet vanuit
zorggeld betaald worden). De enige voorwaarde is, dat het “BeActive” kind in 2020 tenminste 1x aan
een activiteit heeft deelgenomen. Zo hoeft het niet zo te zijn, dat de broer of zus in dezelfde week
hoeft deel te nemen. De kinderen hoeven ook niet op dezelfde plek deel te nemen. Het “BeActive kind”
kan ook logeren op De Eemhof of alleen deelnemen in de weekenden.
Data Oostvoorne:

Week 30:
Week 31:
Week 32:
Week 33:
Week 34:

19-24 juli
26-31 juli
02-07 augustus
09-14 augustus
16-21 augustus

Programma 3: SURVIVAL + WATERSPORT Nederland (14 tot en met 20 jaar)
Zoals eerder benoemd in dit schrijven hebben we ervoor gekozen om dit jaar geen programma’s aan
te bieden buiten Nederland ivm corona. We vinden het belangrijk om een gevarieerd programma aan
te bieden zodat elk kind kan kiezen waar hij of zij het beste past. Daarom hebben we dit jaar een
gecombineerd survival en watersport programma ontwikkeld in Nederland. Hiervoor wordt in
Oostvoorne, op een andere veld dan waar de jongere kinderen zitten, een extra kamp opgebouwd. Dit
kamp is speciaal ingericht voor deelnemers van 14 tot en met 20 jaar en staat helemaal op zichzelf. Er
zijn geen gezamenlijke activiteiten met de jongere kinderen. Ook heeft dit kamp zijn eigen begeleiders.
We richten dit kamp speciaal in, passend bij een oudere groep: ruimere slaaptenten, een chill ruimte
inclusief relaxte zitzakken en een hangmat, een grote groepstent voor slecht weer en eigen
kookmateriaal inclusief barbecue. Ook staan er privé douches ter beschikking van de groep. We zijn bij
dit kamp iets soepeler met het gebruik van de mobiele telefoon tijdens “chill-momenten”. Tijdens
activiteiten moet de telefoon opgeborgen zijn.
Het programma is zeer gevarieerd. Watersport gecombineerd met survival activiteiten. De groep gaat
een dag naar Ayers Rock in Zoetermeer. Een heel mooi survival centrum met een hoogteparcours,
hindernisbanen en allerlei andere mogelijkheden. Een andere dag gaat de groep windsurfen bij de
Brunotti Beachclub aan het Oostvoornse meer. Als je nog niet kunt surfen, dan kan je oefenen met de
instructeurs. Kan je het al? Dan mag je, als de instructeur het ook goed vindt, het grote meer op. Weer
een andere dag wordt er voor de groep een ruime motor sloep gehuurd. Relaxt over het Brielse meer,
picknickmand mee, zelf bepalen waar jullie gaan aanleggen. Vergeet op de terugweg niet de inkopen
te doen voor jullie zelf georganiseerde barbecue. De laatste dag gaan jullie mountainbiken over het
mooie mountainbike parcours van Oostvoorne dat zowel door het bos als door de duinen gaat.
Afhankelijk van de groep kunnen er tijdens een week aanpassingen gedaan worden aan het
programma.
Inderdaad, het is geen België of Frankrijk, maar we denken dat we met bovenstaand programma een
heel goed alternatief hebben dat past binnen de mogelijkheden van deze gekke tijd.
Data survival watersport:

Week 30:
Week 31:
Week 32:
Week 33:
Week 34:

19-24 juli
26-31 juli
02-07 augustus
09-14 augustus
16-21 augustus

