Programma Meivakantie Buitenzorg Baarn
Maandag 25 april

t/m

vrijdag 29 april 2022 (onder voorbehoud)

Maandag 02 mei

t/m

vrijdag 6 mei 2022

Let op! De BeActive meivakantie opvang wordt dit jaar in ieder geval georganiseerd in de week van 2 t/m 6
mei. Verder geven veel scholen/ regio’s ook een week vrij in de week er voor (25 t/m 29 april) echter nog niet
duidelijk is om welke scholen/ regio’s dat gaat. Deze vakantieweek wordt dan ook onder voorbehoud van o.a.
voldoende aanmeldingen en voldoende begeleiders door BeActive georganiseerd. Mocht het voor uw kind
belangrijk zijn dat er een coördinator aanwezig is op de locatie dan kunt u alleen voor de week van 2 t/m 6 mei
aanmelden.
Een prachtige locatie midden in het bos
Afgelopen zomer hebben we met veel plezier gebruik
gemaakt van deze mooie locatie. Midden in het bos
gelegen hebben we het Blauwe Vogelhuis helemaal voor
onszelf. Hier overnachten de jongere deelnemers en eten
we samen. In het huis zijn meerdere slaapruimtes met
stapelbedden.
Voor de oudere kinderen is er een erg leuke chillplek in de
vorm van een eigen huis dat we gezellig voor ze gaan
inrichten en aankleden. Deze accommodatie heeft kortom
alles beschikbaar voor een actief en uitdagend
programma!
Let op! Dit huis beschikt alleen over grotere slaapruimtes en is daarom niet voor alle deelnemers geschikt.

Lekker kamperen? Ook mogelijk!
Sommige kinderen en jongeren houden erg veel van
kamperen of hebben net wat meer eigen ruimte en privacy
nodig.
Goed nieuws: precies voor die kinderen en jongeren
hebben we vlak bij het huis een eigen buitenruimte
beschikbaar waar we tenten opzetten voor de kinderen die
graag willen kamperen.

Veel buiten zijn met dit actieve programma
Een spannende speurtocht, het goudsmokkel spel, Levend Stratego
en het vlaggenroof spel: die staan zeker op het programma in deze
week.
Ook gaan we er samen op uit, bijvoorbeeld naar Klimbos Gooi- en
Eemland dat op loopafstand bereikbaar is!

Erg spannend: een avondprogramma in het bos…
Bij een echte BeActive vakantieweek horen natuurlijk leuke
bosspellen in de avond, hoe gaaf is dat? Of wat dacht je van een
kampvuur in de geweldige vuurkuil. Wie wil er nu geen broodjes
bakken boven het vuur

?

Meivakantie Buitenzorg, een mooie ervaring voor jonge en oudere kinderen
Dit programma in een prachtige omgeving biedt volop leuke
buitenactiviteiten waar jong en oud van kunnen genieten.
Daarbij stemmen we goed af op de groep zodat we zo goed
mogelijk aansluiten bij de interesses van de kinderen en
jongeren.
Buitenzorg Baarn biedt kortom alle ingrediënten voor een
leerzame, leuke en gezellige week.

Alle details Meivakantie Buitenzorg Baarn
Data:

Maandag 25 t/m vrijdag 29 april 2022 (onder voorbehoud)
Maandag 2 t/m vrijdag 6 mei 2022

Leeftijd:

alle leeftijden

Tarief:

€ 1.010,50 (per week) bij PGB

Tijden:

maandag 16.00 uur tot en met vrijdag 14.00 uur.

OV:

gratis ophalen vanaf NS-station Baarn.

Opstappen:

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.

Aanmelding en voorwaarden
Wilt u uw kind(eren) aanmelden voor de meivakantie opvang, locatie Buitenzorg Baarn? Uw aanmelding
ontvangen we graag online, via dit opdrachtformulier. Van toepassing zijn onze algemene voorwaarden, deze
vindt u via deze link op onze website.
Let op! De BeActive meivakantie opvang wordt dit jaar in ieder geval georganiseerd in de week van 2 t/m 6
mei. Verder geven veel scholen/ regio’s ook een week vrij in de week er voor (25 t/m 29 april) echter nog niet
duidelijk is om welke scholen/ regio’s dat gaat. Check dit s.v.p. met de schoolvakantie weken in de regio.
Deze vakantieweek (25 t/m 29 april) wordt dan ook onder voorbehoud van o.a. voldoende aanmeldingen door
BeActive georganiseerd. De definitieve plaatsing van uw kind is dus onder voorbehoud van onder andere
beschikbare accommodatie, voldoende aanmeldingen, match met andere aanmeldingen en beschikbare
bezetting. U kunt uw kind alleen aanmelden bij een geldige indicatie.

