SNEAK PREVIEW en VOORKEURFORMULIER
Zomervakantie-, herfstvakantie- en kerstvakantie opvang, themaweekend
Team BeActive is nu al in voorbereiding voor de programma’s en planning van de vakantieopvang en het
themaweekend in de rest van 2022. Nog werk aan de winkel dus, maar om alvast een idee te krijgen van uw
voorkeur(en) en u te helpen om eventueel de indicatie af te stemmen met de gemeente geven we u nu alvast
een ‘sneak preview’. Daarbij heeft u de gelegenheid om nu al uw voorkeur door te geven voor 1 of meerdere
vakantieweken. Zo geeft u ons de kans om tijdig voldoende capaciteit te organiseren en is de kans op plaatsing
van uw kind(eren) groter.

BeActive zomervakantie opvang
Voor uw gemak hebben we even de landelijke
zomervakantieplanning voor u uitgewerkt. De Gele weken
betreffen Regio Zuid, de groene weken Regio Noord en de
grijze weken Regio Midden. Het rechthoekige kader laat zien
in welke weken (6 in totaal) BeActive de vakantieopvang
organiseert. We bieden dus in 6 aaneengesloten weken de
opvang aan: week 29 t/m 34:
week
28
29
30
31
32
33
34
35

data (zondag t/m vrijdag)
10 t/m 15 juli
17 t/m 22 juli
24 t/m 29 juli
31 juli t/m 5 augustus
7 t/m 12 augustus
14 t/m 19 augustus
21 t/m 26 augustus
28 augustus t/m 2 september

regio's
Midden
Noord en Midden
Alle
Alle
Alle
Alle
Zuid en Noord
Zuid

Kader =

BeActive weken

Zuid

Noord

Midden

Leuke en uitdagende programma’s
Reken op een mooi watersport/ outdoor programma voor de oudere jeugd, spannende programma’s op
buitenlocaties en bekende en geliefde programma’s op een vakantiepark voor kinderen die wat meer
structuur en overzicht nodig hebben. Ook dit jaar gaan we weer ‘tussenweekenden’ voor u organiseren. Dat
is handig bijvoorbeeld voor het geval u twee aaneengesloten weken wilt afnemen.
LAAT ONS UW VOORKEUR WETEN! Dat kan via deze link zodat we daar waar mogelijk rekening mee kunnen
houden. LET OP! Doorgeven van uw voorkeur helpt ons om de opvang zoveel mogelijk ‘op maat’ te organiseren
maar is geen reservering en u kunt er geen rechten aan ontlenen. BeActive kan afwijken van de aangegeven
planning bijvoorbeeld vanwege te weinig aanmeldingen of onvoldoende beschikbare begeleiders.

BeActive herfstvakantie opvang
Dit jaar heeft BeActive 2 weken herfstvakantie opvang in
de planning, afgestemd op de ons bekende
schoolvakanties in de verschillende regio’s. LET OP! Check
goed wanneer de herfstvakantie in uw regio valt voordat u
uw voorkeur bij ons aangeeft.
Regio Noord:
Regio Midden en Zuid:

17 t/m 21 oktober 2022
24 t/m 28 oktober 2022

Programma’s en locaties
Momenteel onderzoeken we de mogelijkheden om in de herfstvakantie 2022 gebruik te maken van een leuke
buitenlocatie die geschikt is voor een leuke en actieve outdoor-week. Maar een leuk vakantiepark met veel
faciliteiten behoort ook tot de mogelijkheden.
Uw voorkeur voor de herfstvakantie opvang
Laat ons s.v.p. via deze link uw voorkeur weten zodat we daar waar mogelijk rekening mee kunnen houden.
LET OP! Doorgeven van uw voorkeur helpt ons om de opvang zoveel mogelijk ‘op maat’ te organiseren maar
is geen reservering en u kunt er geen rechten aan ontlenen. BeActive kan afwijken van de aangegeven planning
bijvoorbeeld vanwege te weinig aanmeldingen of onvoldoende beschikbare begeleiders.

Eindejaars themaweekend
16 t/m 18 december 2022
Programma en locatie
Ook dit jaar staat weer een gezellig eindejaars
themaweekend in de planning. Daarbij hebben we
uiteraard nog geen zicht op de dan eventueel geldende
corona-maatregelen. Om die reden kiezen we ervoor om
u nu nog geen programma te presenteren.
Ook omdat we onnodige teleurstellingen bij uw kind(eren) willen voorkomen. Reken in ieder geval op gezellig
met elkaar gourmetten en natuurlijk als het mogelijk is bezoeken we een zwembad of organiseren we een
uitstapje.
Geef uw interesse door in het themaweekend
Het is nu al mogelijk om uw interesse voor het eindejaars themaweekend aan ons door te geven. Dat kan
via deze link. LET OP! Doorgeven van uw voorkeur helpt ons om de opvang zoveel mogelijk ‘op maat’ te
organiseren maar is geen reservering en u kunt er geen rechten aan ontlenen. BeActive kan afwijken van de
aangegeven planning bijvoorbeeld vanwege te weinig aanmeldingen of onvoldoende beschikbare begeleiders.

BeActive kerstvakantie opvang
In het seizoen 2022 / 2023 heeft BeActive twee aansluitende weken kerstvakantie opvang in de planning. Deze
planning is op basis van de ons nu bekende schoolvakanties in de verschillende regio’s.
1e BeActive kerstweek

dinsdag 27 december 2022 t/m vrijdag 30 december 2022

2e BeActive kerstweek

maandag 2 januari 2023 t/m vrijdag 6 januari 2023

Programma’s en locaties
Het programma en de locatie(s) van de kerstweken zijn nu nog niet
bekend. Reken in ieder geval op een gezellige kerstsfeer, een lekker
kerstdiner en afhankelijk van de mogelijkheden op dat moment een
bezoek aan een mooi zwembad terwijl het buiten koud is en een
leuke (indoor) activiteit.
Uw voorkeur voor de kerstvakantie opvang
Laat ons s.v.p. via deze link uw voorkeur weten zodat we daar waar mogelijk rekening mee kunnen houden.
LET OP! Doorgeven van uw voorkeur helpt ons om de opvang zoveel mogelijk ‘op maat’ te organiseren maar
is geen reservering en u kunt er geen rechten aan ontlenen. BeActive kan afwijken van de aangegeven planning
bijvoorbeeld vanwege te weinig aanmeldingen of onvoldoende beschikbare begeleiders.

