
  
 
 

 

Programma zomervakantie 
 
In de zomervakantie 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. De zorg wordt een dag van 
ouders overgenomen en de kinderen krijgen een actief, leerzaam of creatief programma. Wij 
bieden gedurende vrijwel de gehele zomervakantie een programma. Hieronder meer informatie 
over deze weken. 
Dit jaar is organiseren wij in de vierde en vijfde week van de vakantie een zomerkamp waaraan 
op verschillende manieren deelgenomen kan worden. Voor meer informatie zie 
www.praktijkderegenboog.com 
Biedt het vakantieprogramma niet wat u nodig heeft? Zijn er bijzondere wensen? Laat het gerust 
weten dan kijken wij samen met u wat er mogelijk is. 
 

Programma aanbod: 
 
 

Week 1  
Een aangepast programma is mogelijk, neem hiervoor contact op. 
 
Maandag 15 juli Oud Valkeveen een peeltuin waar voor verschillende 

leeftijden van alles te beleven is. 
     Leeftijd: t/m ongeveer 12 jaar (naar eigen inzicht) 
 
Dinsdag 16 juli    Geen programma, individuele vragen mogelijk 
 
Woensdag 17  juli Zwemmen  

We zullen vandaag binnen of buiten gaan zwemmen naar 
gelang de weersomstandigheden. 

 Leeftijd: alle leeftijden 
 Kinderen zonder zwemdiploma kunnen deelnemen mits er 

voldoende vrijwilligers aanwezig zijn. 
 
     Hangout Zwemmen 
     Met de groep zelf stemmen we nader tijd en locatie af. 
     Leeftijd: hangout, 14+ 
 
Donderdag 18 juli Archeon, een themapretpark. We reizen al wandelend door 

de prehistorie de Romeinse tijd en de Middeleeuwen. In 
schoolvakanties zijn er diverse activiteiten voor kinderen 
zoals boogschieten, kaarsen maken, broodbakken, 
Romeinse soldatentraining. Kortom, voor ieder wat wils. 

     Eigen bijdrage: 10 euro 
Leeftijd: alle leeftijden 

 
 
 



  
 
 
Vrijdag 19 juli    Bos/ strand: 
 Bij goed vliegerweer zullen we gaan vliegeren op het strand 

van Castricum. Als het minder goed vliegerweer is zullen we 
naar het speelbos bij Castricum gaan, een bezoek brengen 
aan de Hoep en wellicht ook een speurtocht lopen. 

 Leeftijd: alle leeftijden (met name bedoeld voor de jonge 
kinderen en kinderen die niet willen meedoen met 
Poldersport) 

 
 

  



  
 
 

Week 2  
Een aangepast programma is mogelijk, neem hiervoor contact op. 
 
Maandag 22 juli Marinemuseum  
 We brengen een bezoek aan het Marinemuseum in Den 

Helder. Hier is van alles te zien en te doen wat betreft 
scheepvaart en dan de marine specifiek.  
Eigen bijdrage: 10 euro, museum jaarkaart is fijn 

 Leeftijd: alle leeftijden 
 
Woensdag 23 juli Geitenboerderij/ Amsterdamse bos 
 We gaan een dagje naar het Amsterdamse bos. Daar zullen 

we een bezoek brengen aan de geitenboerderij.  Aanvullend 
op de boerderij kunnen we (afhankelijk van het weer) een 
bosspel doen of naar het avontureneiland. 
Leeftijd: tot ongeveer 12 jaar  

 
Dungeons 
Met de jongeren van 14 jaar en ouder die de spanning aan 
denken te kunnen zullen we een bezoek brengen aan de 
Dungeons te Amsterdam.  

     Leeftijd: 14 jaar en ouder 
   
Donderdag 24 juli Survivaldag 

In ons team hebben we een docent die getraind is in het 
organiseren van survival dagen. Deze dag zullen we op een 
nader te bepalen locatie een programma organiseren waar 
onderdelen als: vuur stoken, koken op vuur, 
routetechnieken, een nachthut bouwen etc. aan bod kunnen 
komen. Het programma zal worden afgestemd op de 
deelnemers. 
Leeftijd: tot ongeveer 12/13 jaar 

 
Vrijdag 25 juli Outdoor lasergamen in Wormerveer, aangevuld met een 

programma op eigen locatie. Een lange tijd achter elkaar 
lasergamen, onderbroken door een drankje en even op 
adem komen.  

 Voor deze activiteit is het van belang dat er voldoende 
deelnemers zijn, anders kan de dag geen doorgang vinden. 
Eigen bijdrage: 10,- euro 

 Leeftijd: vanaf 8 jaar, indien voldoende aanmeldingen 
kunnen we de groep splitsen in een groep voor 8 tot 14 jaar 
en een groep van 14 jaar en ouder 

 
 
 
 

  



  
 
 
Week 3  
Een aangepast programma is mogelijk, neem hiervoor contact op. 
Maandag 29 juli Sportieve dag 

We gaan vandaag lekker actief aan de slag. We zullen 
diverse sportactiviteiten organiseren, bij een slechte 
weersvoorspelling zullen we dit in de gymzaal doen, bij 
mooi weer gaan we lekker naar buiten. 
Je kunt hierbij denken aan een 6 kamp, een groepsspel, een 
circuit. De activiteiten worden aangepast op leeftijd, 
hierdoor kan het zijn dat we met verschillende groepen 
zullen werken. 
Leeftijd: alle leeftijden 

 
Dinsdag 30 juli Creatieve dag 
 Deze dag zullen we een creatieve dag organiseren. Wat we 

precies gaan doen? Dat verklappen we later, maar je kan 
denken aan klei, papier maché, mozaïek of ….  
Leeftijd: alle leeftijden 

 
Woensdag 31 juli Speeltuin de Swaen Een speeltuin waar je heerlijk buiten 

kan spelen. Zo zijn er skelters, waterfietsen, grote 
springkussen en nog heel veel meer leuks. 
Leeftijd: tot ong. 12 jaar (of naar eigen inzicht) 

 
Donderdag 1 augustus Geen dagprogramma, individuele vragen zijn mogelijk 
 

 
 
 

 
  
 

 
 
 
 
 
 

  



  
 
 

Week 4 en week 5 kamp 
Wij zullen de stolpboerderij van Scouting Uitgeest  
opnieuw huren. Deze boerderij heeft  
meerdere lokalen, een grote speelzolder, een drietal 
grasvelden, een kampvuurkuil en een groot  
sanitair gebouw. Vanaf deze locatie willen wij voor 
verschillende leeftijden verschillende  
programma’s aanbieden.  
Hieronder een korte omschrijving van het aanbod.  
 
Wie: kinderen en jongeren in de leeftijd van 6 t/m 22 jaar. 
Kinderen met en zonder beperking  
zijn welkom. Dus ook broertjes, zusjes, vriendjes en vriendinnetjes zijn van harte welkom. 
Kinderen hoeven nog geen cliënt te zijn bij Praktijk de Regenboog, iedereen mag deelnemen. 
 
Programma: u kunt hierbij denken aan vlot bouwen en varen, zwemmen, 
speeltuin, kampvuur, film kijken, sportdag etc. Het programma wordt op 
de leeftijd van de deelnemers aangepast.  
 
Slapen: kinderen die niet durven te blijven slapen of voor wie slapen te 
veel is kunnen deelnemen aan het dagprogramma. Dit programma begint 
om 10. 00 uur en eindigt om 19.00 uur, dit is na het avondeten. 
 
Kosten: De kosten zijn mede afhankelijk van het aantal deelnemers. Op dit 
moment worden de kosten geschat op 150,- euro per etmaal met  
zorgvraag en 35,- euro per etmaal zonder specifieke zorgvraag.   
 
Hhet kamp voor kinderen tot en met 12 jaar is vol.  
Het kamp voor jongeren vanaf 12 jaar heeft nog een paar plekjes.  
Mocht u nog interesse hebben: Geef dit dan zo spoedig mogelijk door.  
Heeft u op basis van deze informatie nog vragen, laat het gerust weten. 
 
Zondag 4 augustus start kamp voor kinderen tot ongeveer 12 jaar (of een 

belevingswereld hierbinnen) 
 
Donderdag 8 augustus einde kamp voor kinderen tot 12 jaar 
 
Zaterdag 10 augustus  start kamp voor jongeren vanaf 12 jaar  
 
Donderdag 15 augustus  einde kamp voor kinderen vanaf 12 jaar 
 
  
In week 4 en 5 is er geen dagprogramma. Individuele wensen kunnen besproken worden dan kijken 

wij welke mogelijkheden er zijn. 

 

 



  
 
 

 

 

Week 6 
Een aangepast programma is mogelijk, neem hiervoor contact op. 
 

Deze week zijn wij gesloten wegens voorbereidingen voor het 
nieuwe schooljaar. 

 
 
 

 

 

  



  
 
 

Overige informatie: 
 
Kosten: 58,- per dagdeel voor 1 op 4 begeleiding. Dit is inclusief vervoer, lunch, activiteit 

en begeleiding. Voor duurdere activiteiten kan er een eigen bijdrage gevraagd 
worden. Dit staat vermeld per activiteit. 
Voor intensievere begeleiding gelden andere tarieven, neem hiervoor contact op 
via onderstaande  contactgegevens. 

 
Tijd:     9.00 tot 16.00 of 17.00 uur 
 
Locatie:    Verzamelen en ophalen bij de Badhuislaan 2 te 

Krommenie, tenzij anders vermeld. 
 
Opgeven: Vraag, via onderstaande gegevens, een opgavenformulier 

aan. Kinderen die (nog) niet deelnemen aan de 
zaterdagopvang of nog niet eerder zijn mee geweest in de 
vakantie dienen daarnaast een intakeformulier in te vullen 
voor aanvullende gegevens. 

 Graag z.s.m. opgeven, maar uiterlijk 17 juni 2019. 
 
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 
 


