Programma Voorjaarsvakantie locatie De Glind
Maandag 21 februari t/m

vrijdag 25 februari 2022

Maandag 28 februari t/m

vrijdag 4 maart 2022

Een eigen BeActive huis, wat wil je nog meer?
Deze bijzondere plek in het dorpje De Glind is zeer centraal
gelegen in Nederland, heeft een fijne sfeer en is behoorlijk in
trek bij de BeActive kinderen en jongeren. We hebben een
compleet eigen huis ter beschikking en bovendien veel
buitenruimte rondom de locatie. Kinderen kunnen zowel
alleen als samen met enkele andere kinderen slapen, want er
zijn ruim voldoende kleinere slaapkamers.

Veel te doen vlak in de buurt!
Vlak bij het huis is veel te doen: voor de jongere kinderen
een kinderboerderij met skelters of bijvoorbeeld een
bezoek aan het pirateneiland. Ook is er een gymzaal, een
tafeltennistafel en een groot voetbalveld op loopafstand.
Heel veel mogelijkheden dus voor jong en oud!

Ochtend- en middagprogramma: dat werkt goed
De jongere kinderen volgen in de ochtend een leuk
keuzeprogramma: knutselen, iets koken of bakken of lekker
voetballen.
De oudere kinderen kunnen elkaar dan opzoeken in de leuke
chillplek die we voor hen hebben gemaakt. In de middag
organiseren we een centraal middagprogramma, dat we goed
afstemmen op de kinderen die er die week zijn.

Uitstapje in de buurt, waar gaan we heen?
Geef jouw voorkeur aan!
Tijdens de week mag een uitstapje natuurlijk niet
ontbreken. Denk daarbij aan lasergamen, een bezoek aan
de
kartbaan
of
skiën
bij
Outdoorvalley
Heb je een suggestie of een voorkeur voor een uitstapje?
Vermeld dat dan op het opdrachtformulier.
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. Daarbij hebben de jongere en oudere kinderen
eventueel verschillende uitstapjes. Leuk wordt het in ieder geval!

Heel leuk: de BeActive kook-workshop en een spannende dropping
Ondertussen al heel geliefd: de BeActive kookworkshop. Een mooie en gezellige manier om aan
zelfredzaamheid en sociale vaardigheden te werken.
Daarnaast organiseren we een dropping voor die
groepen die het leuk vinden om vanaf een onbekende
plek de weg terug te vinden naar onze locatie. De groep
die dit het snelst weet te realiseren, krijgt uiteraard een
prijs!

Centraal programma in de middag
In de middag wordt er een centraal programma
gedraaid. Zo zullen we een keer naar een gymzaal
toegaan voor bijvoorbeeld een Nerfgevecht of een
spannend klimpark bezoeken. Ook mogelijk: een leuk
zwembad in de buurt bezoeken of gezellig een middag
winkelen in Amersfoort.
De definitieve keuze voor het middagprogramma laten
we afhangen van de leeftijd en voorkeuren van de
kinderen die aangemeld worden.
Hoe dan ook: het gaat een leuke, spannende en gevarieerde week worden op locatie De Glind!

Alle details Voorjaarsvakantie opvang locatie De Glind
Data:

maandag 21 februari t/m vrijdag 25 februari 2022
maandag 28 februari t/m vrijdag 4 maart 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 Amersfoort Schothorst

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 voorjaarsvakantie opvang in De Glind? 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 voorjaarsvakantie wordt dit jaar aangeboden in 2 verschillende weken, check dit s.v.p. met de
schoolvakantie in uw regio. De definitieve plaatsing van uw kind is onder voorbehoud van o.a. beschikbare
accommodatie, voldoende aanmeldingen, match met andere aanmeldingen en beschikbare begeleiders. U
kunt uw kind alleen aanmelden bij een geldige indicatie.

