Themaweekenden
Bij de vaste weekenden en de flexibele weekenden staat het programma niet vast. Met elkaar (kinderen en de begeleider) wordt
bekeken wat er in een weekend gedaan wordt. Sommige kinderen hebben een net wat uitdagender programma nodig om
gemotiveerd deel te (blijven) nemen aan de weekenden. Daarom zijn een aantal jaar geleden de themaweekenden bedacht. Vooraf
is bekend welk thema en ook welk programma centraal staat tijdens een bepaald weekend.
Voor elk themaweekend kan een deelnemer los worden aangemeld. U kunt dus, eventueel samen met uw kind, bepalen wanneer u
het kind wel en wanneer niet aanmeldt. Let op: als u een kind eenmaal heeft aangemeld en hem of haar daarna weer wilt afmelden,
dan zitten daar annuleringskosten aan vast.
Programma themaweekend voor de komende periode
Weekend 18-20 december 2020
Warm en koud weekend (Zwembad en Winter Efteling)
Traditiegetrouw gaan we bij het laatste themaweekend van het jaar de combinatie maken van een koude activiteit (De Winter
Efteling) gevolgd door een lekker warme activiteit (zwemmen in een subtropisch zwembad). Voor een aantal kinderen is dit het
leukste themaweekend van het jaar. De Winter Efteling is “gewoon” De Efteling, maar dan mooi aangekleed naar winterse sferen.
Zo zijn overal mooie kampvuren, zijn er mensen die muziek maken en is er een overdekte schaatshal. De meeste attracties zijn open,
behalve die waarbij je nat kunt worden. Vaak blijken kinderen zondag moe van de actieve dag in de Efteling en vinden ze het fijn om
een rustige dag op het park te draaien. Voor de kinderen die nog voldoende energie hebben, zullen we naar een mooi zwembad
gaan. Het weekend vindt plaats op Landal ’t Loo.

Na het themaweekend van 18-20 december is er vakantieopvang op ‘t Loo. Indien gewenst, kan uw kind
overblijven van het weekend naar de vakantieweek toe.
Kosten:

€135,00 of 1 etmaal bij Zorg in Natura, indien de indicatie dit toelaat

OPDRACHTFORMULIER thema en flexibele weekenden
Achternaam
Voornaam

jongen / meisje *

Geboortedatum
Adres
Postcode en woonplaats
Telefoonnummer thuis
Telefoonnummer mobiel
E-mailadres voor correspondentie
Hoe wordt de activiteit betaald

PGB / ZIN / WLZ / u betaalt zelf / anders

Eventuele bijzonderheden

(*) graag omcirkelen wat van toepassing is
Themaweekend
Flexibele (losse) weekenden

ZANDVOORT
o

18 – 20 dec. 2020
warm-koud

Kosten: € 588,00
o

Extra overnachting van 20
december op 21 december

Kosten: € 135,00

EEMHOF

o

11 -13 september 2020

o

25 - 27 september 2020

o

9 - 11 oktober 2020

o

23 - 25 oktober 2020

o

6 – 8 november 2020

o

20 - 22 november 2020

o

11-13 december 2020

o

22 - 24 januari 2021

o

8 – 10 januari 2021

o

19 – 21 februari 2021

o

5 – 7 februari 2021

o

19 – 21 maart 2021

o

5 – 7 maart 2021 (Landal ’t Loo)

o

16 – 18 april 2021

o

26 – 28 maart 2021

o

14 – 16 mei 2021

o

30 april – 2 mei 2021

o

11 – 13 juni 2021

o

28 – 30 mei 2021 (Landal ’t Loo)

o

2 – 4 juli 2021

o

25 – 27 juni 2021

o

10 – 12 september 2021

o

27 – 29 augustus 2021

o

8 – 10 oktober 2021

o

24 – 26 september 2021 (Landal ’t Loo)

o

5 – 7 november 2021

o

22 – 24 oktober 2021

o

10 -12 december 2021

o

19 – 21 november 2021

Kosten per weekend bedragen € 588,00
Kosten per weekend bedragen € 588,00.
Opstapplaats (indien van toepassing)
O De Bilt
O Almere
O Eindhoven
O Rotterdam
O Zwolle
O Hilversum
Extra kosten € 90,00
BeActive maakt tijdens activiteiten foto- of videomateriaal. Zo kunt u o.a. na afloop zien wat uw kind beleefd heeft. De foto’s of
video worden dan op onze internetsite gezet. Ook kunnen ze eventueel gebruikt worden voor het maken van promotiemateriaal.

Ik heb hier WEL / GEEN bezwaar tegen.
(indien WEL, dan worden er geen foto’s / video van uw kind gemaakt).

Ondertekend te …………….………… op ……………….………………
Handtekening wettelijke vertegenwoordiger: …………………..….……
Van toepassing zijn onze bijgevoegde algemene voorwaarden.
Formulier opsturen naar: BeActive B.V., Spoorweghaven 323, 3071 ZE Rotterdam

Een formulier inscannen/fotograferen en mailen kan ook naar info@123beactive.nl.

