BeActive meivakantie 2021
Samen op Avontuur in Nederland!
En programma en planning zomervakantie
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Meivakantie 2021: Samen op avontuur in Nederland!
Beste ouder(s) / verzorger(s) en professionals,
Ik wil u bedanken voor de goede samenwerking in de afgelopen maanden. Dankzij die goede
samenwerking en dankzij de grote inzet van alle BeActive collega’s hebben we de weekend- en
vakantieopvang in lastige tijden kunnen doorzetten.
En nu er langzamerhand zicht komt op een betere situatie voor ons allemaal, is het tijd om ons
programma voor de aankomende meivakantie te presenteren.
Dit programma heet ‘Samen op avontuur in Nederland’ en dat is precies wat we gaan doen
in de week van 3 t/m 7 mei:
Samen op avontuur Groepslocatie omgeving Amersfoort: lekker de hele dag buiten, eigen locatie,
leuke activiteiten op een centrale plek in Nederland. Erg geschikt voor kinderen t/m 14 jaar.
Samen op avontuur locatie Eemhof: een superleuk programma met uitstapje buiten het park!
U leest alle details in de hierna volgende pagina’s. Aan u de keuze welk programma het beste bij uw
kind past! Maak s.v.p. uiterlijk 5 maart uw keuze zodat we de opvang goed kunnen voorbereiden en
organiseren.
Daarbij gaan we er van uit dat we ten tijde van de meivakantie weer in staat zijn om de geplande
activiteiten en programma’s in te zetten. Zo niet, dan mag u van ons een aangepast programma
verwachten waardoor de week toch door kan gaan.
Dan willen we u ook alvast een vooruitblik op het BeActive zomerprogramma bieden:
We organiseren dit jaar 3 verschillende zomerprogramma’s: een leuk ‘huisjesprogramma’ op een
vakantiepark, een actief groepsprogramma en een mooi surfprogramma in Nederland.
Nieuwsgierig geworden? U leest er alles over in de volgende pagina’s. Inschrijven / aanmelden voor de
zomerweken kan helaas nog niet, maar u kunt nu al uw planning maken, uw voorkeuren aan ons
doorgeven en uiterlijk begin april aanmelden.
Tenslotte: als oplettende lezer is het u misschien opgevallen: een nieuw BeActive logo! Wat ons betreft
weer helemaal fris en van deze tijd. Binnenkort meer, waaronder een gloednieuwe en frisse website…
Ook in de mei- en zomervakantie staan we graag weer voor u klaar!
Namens Team BeActive

Marco den Hartog, directeur

2

Samen op Avontuur Groepslocatie omgeving Amersfoort
Meivakantie:

maandag 3 t/m vrijdag 7 mei 2021

Lekker de hele dag buiten, hoe leuk is dat?
Veel kinderen zijn heel actief en het allerliefste buiten. Lekker
rennen, springen, in een groep bezig zijn en vol energie.
Herkent u uw kind al in deze beschrijving? Dan is ons meiprogramma op de groepslocatie wellicht geschikt voor uw kind.
Lekker buiten bezig zijn en met elkaar leuke activiteiten
ondernemen staat centraal in deze onvergetelijke week. Deze
activiteit verblijven de kinderen in grotere groepen met
meerdere begeleiders op een groep.
Ruime, mooie locatie in een groene omgeving
We verblijven in een ruime groepsaccommodatie op een centrale locatie in Nederland. Tijdens de week
ondernemen we meerdere activiteiten in de buurt van de accommodatie zoals een avontuurlijke
speurtocht, een voetbaltoernooi en paardrijden (voor de liefhebbers!). Deze activiteiten passen we
aan op de leeftijd en interesses van de deelnemers.
Groepsspellen, een potje voetbal of een kookworkshop
In grotere groepen kun je net wat gemakkelijker een leuk
spel buiten doen, een kookworkshop organiseren of een
potje voetbal spelen. Actief met elkaar bezig zijn staat
centraal. En dat vinden veel BeActive kinderen geweldig!
En daarom vinden wij het geweldig om de week voor de
kinderen te organiseren.
Een klein voorbehoud…
Omdat we echt willen inspelen op de interesses van de kinderen en onduidelijk is wat tijdens de
meivakantie mogelijk is, zijn de genoemde activiteiten onder voorbehoud. Wat in ieder geval vaststaat
is dat de Samen op Avontuur Groepslocatie week onvergetelijk gaat worden!
Alle details Samen op Avontuur Groepslocatie omgeving Amersfoort
Leeftijd:
Kosten:
Tijden:
OV:
Opstappen:

programma en locatie sluiten het beste aan bij leeftijd 5 t/m 14 jaar.
€960,30
maandag 12.00 uur tot en met vrijdag 13.00 uur.
gratis ophalen vanaf NS station Amersfoort
Zwolle, Almere, Hilversum, De Bilt, Rotterdam, Eindhoven (extra kosten bij vervoer € 90,-)

Let op: alleen bij voldoende aanmeldingen voor een opstapplek is het mogelijk hier op of uit te stappen.
Anders kiezen wij de dichtstbijzijnde opstapplek met voldoende aanmeldingen.
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Samen op Avontuur locatie Center Parcs Eemhof
Meivakantie:

maandag 3 t/m vrijdag 7 mei 2021

Zwemmen, bowlen, boogschieten en nog veel meer….
Al sinds de start van BeActive bieden wij opvang aan op De
Eemhof. Dit is een centraal gelegen park in Nederland van Center
Parcs. Het park biedt zeer veel mogelijkheden om op de locatie
zelf met elkaar aan de slag te gaan. Het zwembad, de
bowlingbanen en boogschieten zijn slechts enkele voorbeelden.
Kinderen verblijven in kleine, overzichtelijke groepjes van
maximaal 5 kinderen in een huisje.
Op dit park bieden wij een gevarieerd programma dat bij veel kinderen/ jongeren aansluit. Samen met
de groep en de begeleiding wordt er een leuk en passend programma opgesteld.
Uitstapje buiten het park, waar gaan we heen? Geef jouw voorkeur aan!
Tijdens de week mag natuurlijk een uitstapje buiten het park niet ontbreken. Denk daarbij aan
lasergamen, karten, een attractiepark, een bezoek aan Nemo in Amsterdam of naar een escaperoom.
Heeft uw kind een suggestie of een voorkeur voor een uitstapje? Vermeld dat dan op het
aanmeldformulier.
Let op: dat is uiteraard geen garantie dat dit uitstapje ook wordt aangeboden. Op basis van de
aanmeldingen en de corona-situatie op dat moment kiezen wij het uitstapje. Leuk wordt het in ieder
geval!
Tenslotte (NIEUW): kook-activiteit en een spannende dropping
Nieuw en heel leuk: de BeActive kook-activiteit. Een mooie en gezellige manier om aan
zelfredzaamheid en sociale vaardigheden te werken. Daarnaast bieden wij een dropping aan voor die
groepen die het leuk vinden om zich te laten droppen en daarna de weg terug te vinden naar het park.
De groep die dit het snelst weet te realiseren, krijgt uiteraard een prijs!
Alle details Samen op Avontuur Eemhof
Leeftijd:

5 t/m 18 jaar (ouder mag, maar wel binnen
voorwaarden van BeActive)

Kosten:
Tijden:
Opstappen:

€910,80
maandag 16.00 uur t/m vrijdag 12.00 uur.
Zwolle, Almere, Hilversum, De Bilt,
Rotterdam, Eindhoven
(Extra kosten bij vervoer €90,00)

Let op: alleen bij voldoende aanmeldingen voor een opstapplek is het mogelijk hier op of uit te stappen.
Anders organiseren wij voor u de dichtstbijzijnde opstapplek met voldoende aanmeldingen.
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OPDRACHTFORMULIER MEI vakantie 2021
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

M E I V A K A N T I E
Samen op Avontuur Groepslocatie omgeving Amersfoort 3 t/m 7 mei 2021
O Programma buitenlocatie
€ 960,30

O wel / niet gratis ophalen NS station Amersfoort *

Samen op Avontuur Eemhof 3 t/m 7 mei 2021
O Programma Eemhof met uitstapje
€ 910,80
Eventueel een suggestie voor een uitje:

Opstapplekken (omcirkelen wat van toepassing is)
ZWOLLE / ALMERE / HILVERSUM/ DE BILT / ROTTERDAM / EINDHOVEN
Extra kosten voor vervoer € 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 website 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 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.
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SNEAK PREVIEW BeActive Zomervakantie 2021
Zomervakantie: zondag 18 juli t/m vrijdag 20 augustus (5 weken)
Team BeActive legt momenteel de laatste hand aan het Zomerprogramma van 2021. Dit jaar bieden
we een erg leuk en zeer gevarieerd programma aan gedurende 5 weken in de zomervakantie. Door
middel van deze Sneak Preview willen we u de mogelijkheid geven om alvast met uw kind in gesprek
te gaan, de verschillende programma’s te bekijken en wie weet al een voorlopige keuze te maken!
BeActive zomervakantieweken
Voor uw gemak hebben we even de landelijke zomervakantieplanning voor u uitgewerkt. De Gele
weken betreffen Regio Zuid, de groene weken Regio Midden en de grijze weken Regio Noord. Het
rechthoekige kader laat zien in welke weken (5 in totaal) BeActive de vakantieopvang organiseert.
Let op! Doe altijd navraag bij de school van uw kind hoe zij de zomervakantie inplannen. Soms wijkt
een school af van de landelijke planning.
Week

Data (zondag t/m vrijdag)

Regio's

28

11 t/m 16 juli

Noord

29
30
31
32
33

18 t/m 23 juli
25 t/m 30 juli
1 t/m 6 augustus
8 t/m 13 augustus
15 t/m 20 augustus

Noord en Midden
Alle
Alle
Alle
Alle

34
35

22 t/m 27 augustus
29 augustus t/m 3 september

Zuid en Midden
Zuid

Kader = Beactive weken

zuid

midden

Noord

Zomervakantie: 3 verschillende leuke en uitdagende programma’s
Zo veel kinderen, zo veel voorkeuren. Dat hebben we als BeActive geleerd in de afgelopen jaren.
Daarom bieden we dit jaar een zeer gevarieerd programma aan, zodat ook uw kind een leuke
vakantieweek kan gaan meemaken bij BeActive!
PROGRAMMA 1: Huisjesprogramma op vakantiepark
Goed en vertrouwd: ook dit jaar bieden we een programma aan op een superleuk vakantiepark in
Nederland. Actief met elkaar, volop plezier en verblijven in een eigen huisje op het park
PROGRAMMA 2: Actief programma, Groepslocatie omgeving Amersfoort
Voor veel kinderen is een vakantie op een groepslocatie het einde. Lekker de hele dag buiten, naar
hartenlust voetballen en ’s avonds een gezellige barbecue. We kunnen nog niet alles verklappen, maar
dit gaan we ook dit jaar weer mogelijk maken. Binnenkort meer….
PROGRAMMA 3: Surfvakantie Nederland voor de avontuurlijke kinderen
Met een leuke groep leeftijdsgenoten op surfvakantie. Surfles volgen, plezier maken: een week om
nooit te vergeten. Voor veel kinderen is dat natuurlijk te gek! Dat gaan we organiseren! Doe je mee?
LAAT ONS JE VOORKEUR WETEN!
Aanmelden voor de zomervakantie is nog niet mogelijk, wel willen we je voorkeur weten: Welke week
of weken, welk programma? LET OP! Doorgeven van je voorkeur helpt ons om de weken ‘op maat’ en
met voldoende capaciteit te organiseren maar is geen reservering en je kunt er geen rechten aan
ontlenen.
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VOORKEUREN ZOMERVAKANTIE 2021
Achternaam
Voornaam
Telefoonnummer
Emailadres

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

Deze week / weken passen voor ons het beste:
(s.v.p. aankruisen wat van toepassing is, meerdere weken aankruisen mogelijk. Ook dit jaar bieden we
weer ‘tussenweekenden’ aan zodat aansluitende vakantieweken mogelijk zijn)

o
o
o
o
o

18
25
01
08
15

t/m
t/m
t/m
t/m
t/m

23 juli
30 juli
06 augustus
13 augustus
20 augustus

(week 29)
(week 30)
(week 31)
(week 32)
(week 33)

Dit programma heeft mijn voorkeur: (s.v.p. aankruisen wat van toepassing is)
o Huisjesprogramma vakantiepark
o Actief programma groepslocatie
o Surfvakantie in Nederland

Mijn opmerkingen en aanvullingen:
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
LET OP! Doorgeven van je voorkeur helpt ons om de weken ‘op maat’ en met voldoende capaciteit te
organiseren maar is geen reservering en je kunt er geen rechten aan ontlenen.

Formulier opsturen naar: BeActive B.V., Spoorweghaven 323, 3071 ZE
Rotterdam. Het formulier inscannen/fotograferen en mailen naar
info@123beactive.nl kan ook.
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