
  

 
Meivakantie programma 
 
In de meivakantie 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. 
Wegens de wissellende vakantieweken van scholen in deze periode is ervoor gekozen om twee 
weken, vrijdag 27 april t/m vrijdag 11 mei, mogelijkheden te bieden om deel te nemen aan 
activiteiten. In deze periode zitten een aantal officiële feestdagen, op deze dagen zijn wij gesloten. 
 
Programma aanbod: 
 
Maandag 22 april  2e Paasdag, wij zijn gesloten 
 
Dinsdag 23 april  Boomklimmen bij Fun Forest 

Lekker als apen de bomen in. Een dagje klimmen en klauteren. Voor 
deze dag geldt een eigen bijdrage! 

    Leeftijd: vanaf 10 jaar (en minimaal 1.40 m) 
 
Woensdag 24 april Veiligheidsmuseum PIT 

In dit museum is er van alles te zien en te doen wat te maken heeft 
met politie, brandweer en veiligheid.  
Leeftijd: tot aan ongeveer 10 jaar 

 
    Hangout: Cocktails maken 

Een extra hangout en een speciale. Deze dag gaan we in de middag 
allerlei lekkere cocktails maken. Lekker mixen, versieren en proeven 
dus. Helaas, helaas wel zonder alcohol, maar dat maakt het niet 
minder leuk en lekker. 
Tijd: 16.00 tot 20.00 uur 
Leeftijd: hangout groep (14+) 

  
Donderdag 25 april Zwemmen 
 Vandaag zullen we gaan zwemmen. Dit zullen we doen in twee 

groepen op leeftijd ingedeeld. De jongste groep zal gaan zwemmen in 
het Leeghwaterbad. Voor de oudste groep zijn wij in afwachting van 
bekendmaking van openingstijden in de meivakantie. 

    Tijd en leeftijd: 
9.00-17.00 uur tot 12 jaar of met een belevingswereld hierbinnen 

    13.00-21.00 uur vanaf 12 jaar (tijd en plaats onder voorbehoud) 
 
Vrijdag 26 april   Creatieve dag.  

Bij creatief kan je natuurlijk denken aan scharen en papier. Maar 
creatief kan ook zijn met hout of metaal. We stemmen het 
programma af op de aanwezige deelnemers. Zowel voor jongens als 
voor meiden zal er voldoende te doen zijn.  Het thema van de dag is 
Koningsdag! 
Leeftijd: alle leeftijden  



  

 
Maandag 29 april Blanckendael Park  

In het Blackendaelpark vind je zowel verschillende dieren als een 
leuke speeltuin. Genoeg te zien en te beleven dus! 
Leeftijd: 4 t/m 12 jaar (of naar eigen inzicht) 

 
Dinsdag 30 april Ruïne van Brederode 
 Deze dag zullen we een bezoek brengen aan de ruïne van Brederode 

te Heemskerk. Bij het uit laten gaan van het programma is de 
reservering nog niet definitief. Dit kan maken dat er nog een wijziging 
plaatsvindt zoals een wisseling van dag. 

 
Woensdag 1 mei Themadag dinosauriërs 
 We hebben vandaag een themadag over Dinosauriërs, maar niet 

alleen bij ons is er iets bijzonders. Er zijn dino-eieren en 
pootafdrukken gevonden in het Amsterdamse Bos. Wat is er aan de 
hand? Zijn de dino's terug? Maak je eigen dinopark. 

 We zullen een bezoek brengen aan het Amsterdamse bos alwaar een 
activiteit wordt georganiseerd. 

 Leeftijd: 4 tot ongeveer 8/9 jaar 
 
Donderdag 2 mei Karate workshop 
 Al eens karate gedaan? Nog niet? Dan heb je vandaag de kans om 

kennis te maken met de karatesport.  
 Leeftijd: alle leeftijden (bij voldoende aanmeldingen kunnen we 2 

workshops doen en die indelen op leeftijd) 
 
Vrijdag 3 mei Zuiderzeemuseum Enkhuizen 
 In het openluchtmuseum is de geschiedenis van het leven rondom de 

Zuiderzee, nu het IJsselmeer, te zien. Natuurlijk is er ook van alles te 
doen, zo kan je schrijfles volgen zoals ze die vroeger op school gaven, 
kan je spelen met speelgoed van vroeger en kletsen met de mensen 
die daar wassen, koken etc. 

 
 
vrijdag 3 t/m 5 mei Regulier tijdelijk verblijf 
 
 
 
Overige informatie: 
 
Kosten:    58,- euro per dagdeel bij 1 op 4 begeleiding, voor kosten van  
    intensievere begeleiding kunt u contact opnemen via onderstaande 
    gegevens.  Kosten zijn inclusief lunch, activiteit, vervoer van en naar  
    een activiteit en begeleiding, tenzij er een eigen bijdrage vermeld  
    staat bij het programma. 
 
Tijd:    9.00 tot 17.00 uur, tenzij anders aangegeven. 
 
Locatie: Verzamelen en ophalen op de Badhuislaan 2 te Krommenie tenzij 

anders besproken. 
 



  

Opgeven: U kunt opgeven via onderstaande contactgegevens. Graag opgeven 
z.s.m. opgeven, maar uiterlijk voor 15 april. 

 
 
 
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 
 


