
  

Voorjaarsvakantieprogramma 
 
In de voorjaarsvakantie 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.  
 
Programma aanbod: 
 
Maandag 27 februari  Huttenbouwen 

Met de jongste kinderen gaan we vandaag huttenbouwen. Dit doen 
we met dozen, stoelen, tafels, pallets en al wat maar beschikbaar is. 
En natuurlijk lekker lunchen in de hut als deze al af is en anders in de 
middag wellicht iets lekkers in de hut? Wie maakt de mooiste, 
grootste, hoogste hut? 
Leeftijd: 6 tot 10 jaar 

 
Minigolf 
Voor de kinderen in de leeftijd van de Coole Teens en Hangout (10 
tot 18 jaar) gaan we naar een indoor mini golf. Deze heeft glow in the 
dark, hou hier rekening mee met aanmelden. De activiteit is van 
13.00 tot 17.00 uur. 
Leeftijd: 10 tot 18 jaar 

 
Dinsdag  28 februari XL spel dag 

We zullen voor deze dag enkele grote spelartikelen huren waar we 
een gezellig dag mee maken. Denk aan XL Twister, Jenga, blikgooien, 
sjoelen etc.  

 
Indoor klimpark 

 Vandaag zullen we met de ouder kinderen en jongeren naar het 
indoor Klimpark van Coronel gaan. Gedurende 1,5 uur kunnen we 
daar lekker warm en droog binnen verschillende parcoursen 

uitproberen. Je hebt hier wel wat moed en handigheid voor nodig       
 Tijd: 13.00 tot 17.00 uur 
 Leeftijd: 10 tot 18 jaar 
 
 ISA 
 Reguliere ISA bijeenkomst. 
 Leeftijd: 18+ 
 Tijd: 17.00 tot 21.00 uur 
 
Woensdag 23 februari  gesloten 
     
Donderdag 24 februari  gesloten, studiedag 
 
 
 
 



  

Vrijdag 3 maart Zwemmen 
 Vandaag gaan we lekker zwemmen! We zullen zeer waarschijnlijk 

naar het Leeghwaterbad te Purmerend gaan. Heb je nog geen 
zwemdiploma? Dan kijken we na aanmelden eerst of we genoeg 
vrijwilligers hebben om het zwemmen veilig te kunnen doorgaan. 

 Leeftijd: alle leeftijden 
 
Overige informatie: 
 
Kosten:    60,- per dagdeel, wanneer er sprake is van 1 op 4 begeleiding. Bij  
    intensievere begeleiding gelden individuele afspraken.   
    Dit is inclusief vervoer, lunch, activiteit en begeleiding. 
 
Tijd:    9.00 tot 16.00 of 17.00 uur of anders aangegeven.  
 
Locatie: Verzamelen en ophalen op de Badhuislaan 2 te Krommenie tenzij 

anders besproken. 
 
Aanmelden: Telefonisch of per email (mhemmer@praktijkderegenboog.com. 

Graag naast de naam van de cliënt, dag, eventueel dagdeel en 
activiteit vermelden 

 
Bij onvoldoende belangstelling kan het zijn dat een activiteit geen doorgang vindt. 
 
 
 
Praktijk de Regenboog 
Badhuislaan 2 
1561 EB Krommenie 
info@praktijkderegenboog.com 
www.praktijkderegenboog.com 


