
 
 

 
Kerstvakantie programma 
 
In de kerstvakantie organiseert Praktijk de Regenboog opnieuw een vakantieprogramma. Het 
programma is bedoeld voor kinderen met een beperking en kinderen die extra aandacht en 
begeleiding nodig hebben om activiteiten te kunnen ondernemen. Hieronder meer informatie over 
deze week. 
 
De locatie van de activiteiten kan aangepast worden als er te veel deelnemers zijn voor 1 locatie of 
als er 2 verschillende groepen op 1 dag draaien. 
 
We willen ouders dringend verzoeken om in de ochtend en de middag het halen en brengen zo kort 
mogelijk te houden. Dit wegens drukte en overprikkeling van de kinderen. Het tijdstip van vertrek 
naar een activiteit kan heel wisselend zijn, wachten tot de groep vertrekt om uit  te zwaaien is niet 
gewenst. 
 
Programma aanbod: 
 
Zaterdag 21 december  Zaterdagopvang  
    Zie programma zaterdagopvang. Bij voldoende deelname. 
 
Maandag 23 december  Bakkersmuseum Medemblik 

We zullen vandaag een bezoek brengen aan het Bakkerijmuseum De 
Oude Bakkerij te Medemblik. Hier zal er voor ons speciaal een 
activiteit worden verzorgd, maar ook zullen we natuurlijk een kijkje 
nemen in het museum. 
Voor deze activiteit is een beperkt aantal plekken. 
Leeftijd: alle leeftijden (voor de oudere leeftijdsgroep: kijk ook naar 
het programma in de 2e week) 

 
Dinsdag 24 december   Kerstcreatief 

Vandaag gaan we mooie dingen maken die te maken hebben met de 
aankomende kerstdagen. 
Wegens kerstavond is de uiterlijke ophaaltijd vandaag 16.00 uur 
Leeftijd: alle leeftijden (bij voldoende aanmeldingen kunnen we 
kinderen/ jongeren verdelen op leeftijd) 

 
Woensdag 26 december  We zijn dicht i.v.m. eerste kerstdag 
 
Donderdag 26 december We zijn dicht i.v.m. tweede kerstdag 

 
 
Vrijdag 27 december  Zwemmen 

Lekker alle calorieën verbranden in het zwembad!! We zullen gaan 
zwemmen in het Leeghwaterbad te Purmerend waar altijd genoeg te 
beleven is in schoolvakanties. 



Leeftijd: alle leeftijden. Bij voldoende aanmeldingen van jongeren 
boven de 12 jaar kan het zijn dat zij met een eigen groep en 
eventueel aangepaste tijd gaan zwemmen. 

 
     
 
Maandag 30 december  Schaatsen 

Wij gaan schaatsen op de 
schaatsbaan bij de Meent 
in Alkmaar. Hier kunnen 
we zowel op de 
binnenbaan als op de grote 
buitenbaan heerlijk 
schaatsen.  
Eigen schaatsen zijn fijn, 
handschoenen zijn 
verplicht! 
Leeftijd: tot ongeveer 12 
jaar (of een belevingswereld hierbinnen) 

 
Dinsdag 31 december  Wij zijn gesloten 
 
Woensdag  1 januari         Wij zijn gesloten 
 
 
Donderdag 2 januari  Foto/ film dag 

Deze dag staat in het thema van foto’s en films. We gaan zelf aan de 
slag met foto en film, denk hierbij ook aan tekenfilms. Maar zullen 
ook spelletjes doen en film kijken. 
Leeftijd: tot ongeveer 12 jaar 

 
Schaatsen 12+ en Hangout 
Met de hangout groep gaan we ook schaatsen maar op de normale 
tijden van woensdag hangout. Dit betekent van 16.00 tot 20.00 uur. 
Eigen schaatsen zijn fijn, handschoenen zijn verplicht! 
Leeftijd: 12 jaar en ouder en hangoutgroep 

 
Vrijdag 3  januari   Glowgolfen 
    Glowgolfen is indoor midgetgolven met mooie kleurige lichtjes.  

Leeftijd: 8 tot 14 jaar (of een belevingswereld hierbinnen) 
 

Hangout/ 12+ bakkersmuseum bonbons maken? 
We brengen vandaag een bezoek aan het Bakkerijmuseum De Oude 
Bakkerij. Hier zullen we een workshop bonbons maken volgen.  
Dit programma is enkel geschikt voor jongeren die het leuk vinden om 
rustig en nauwkeurig te werken!! 
Tijd: 13.00 tot ongeveer 17.00 uur (tijd onder voorbehoud) 
Leeftijd: 12 jaar en ouder 

 
Zaterdag 4 januari  Zaterdagopvang 
    Zie programma zaterdagopvang 
 



Overige informatie: 
 
Kosten:    58,- per dagdeel, 116,- euro voor een complete dag.  
    Dit is inclusief vervoer, lunch, activiteit en begeleiding. 
 
Tijd:    9.00 tot 16.00 of 17.00 uur 
 
Locatie:    Verzamelen op de Badhuislaan 2 te Krommenie; ophalen. 
 
Opgeven: Via info@praktijkderegenboog.com of 

mhemmer@praktijkderegenboog.com of telefonisch (075-6406008)  
 
Bij onvoldoende belangstelling kan het zijn dat een activiteit geen doorgang vindt. 
Praktijk de Regenboog 
Badhuislaan 2 
1561 EB Krommenie 
075-6406008 
info@praktijkderegenboog.com 
www.praktijkderegenboog.com 
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