SNEAK PREVIEW herfst- en kerstvakantie opvang, themaweekend
Team BeActive is nu al in voorbereiding voor de programma’s en planning van de vakantieopvang
tijdens de herfst- en kerstvakantie en het december themaweekend. Nog werk aan de winkel dus,
maar om u alvast te helpen met uw planning en tijdig te kunnen overleggen voor voldoende indicatie
geven we u nu alvast een ‘sneak preview.

BeActive herfstvakantie opvang
Dit jaar organiseren we voor u de herfstvakantie opvang in 2 weken, 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:

17 t/m 21 oktober 2022

Regio Midden en Zuid:

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.

BeActive Warm / Koud themaweekend
16 t/m 18 december 2022
Programma en locatie
Voor een aantal kinderen is dit het leukste weekend
van het jaar. De combinatie van de ‘koude’
Winterefteling op de eerste dag en het ‘warme’
zwembad voor de kinderen die dat leuk vinden op de
tweede dag is al sinds jaar en dag zeer geslaagd.
De Winter Efteling is “gewoon” De Efteling, maar dan
mooi aangekleed naar winterse sferen met
mooie kampvuren en een overdekte schaatshal.
De meeste attracties zijn open, behalve die waarbij je
nat kunt worden.
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BeActive kerstvakantie opvang
We organiseren in twee aansluitende weken voor u de kerstvakantie opvang. 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 bezoek aan een mooi
zwembad terwijl het buiten koud is, een lekker
kerstdiner en leuke (indoor) activiteiten die we laten
afhangen van het weer, de aanmeldingen en de
mogelijkheden op dat moment.
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