Vakantieaanbod
Kerstvakantie 2018/2019

Komende kerstvakantie zijn er
weer vakantieactiviteiten! Alle
naschoolse groepsactiviteiten
vervallen. Van woensdag
2
januari t/m vrijdag 4 januari
2019 zijn er dagjes uit. 24
december t/m 1 januari zijn we
gesloten. Aanmelden kan t/m
14 december door een mail te
sturen
naar
paul@stichtinggripopjeleven.nl
U krijgt een bevestigingsreactie
met de mededeling of er nog
ruimte is binnen de activiteit.

Financiering: Wanneer u de
activiteit betaalt uit een PGB
ontvangt u een factuur.
Wordt de begeleiding betaald
vanuit het Zorg in Natura budget
dan kan er maximaal de zorg
worden afgenomen per week
die op de indicatie staat, waarbij
er 1 dagdeel per ochtend of
middag wordt gerekend.
De Eigen Bijdrage (EB) is een
bijdrage voor de extra kosten
(zoals
eten,
reis,
huur
materialen, toegang e.d.), deze
moet bij aanvang van de
activiteit CONTANT worden
voldaan aan de hoofdbegeleider.

Woensdag 2 januari (11.00-17.00)
Een dagje schaatsen bij Flevonice!
Neem wat extra geld mee zodat je nog
een
lekkere
kop
warme
chocolademelk kunt drinken. Max 7
kids EB: €7,50 (huur schaatsen) +
toegang park

Woensdag 2 januari (11.00-17.00)
Vandaag willen we jullie weer
meenemen naar het
ijssculpturenfestival in Zwolle. Het
thema voor dit jaar zijn
“wereldberoemde verhalen” zoals
Winnie de poeh, Robin Hood en zelfs
de Hobbit!. EB: 4-10 jaar €10 ouder
dan 10 jaar €14,50. De EB dient
meegenomen te worden naar de
activiteit. Warme kleding, muts en
handschoenen zijn verplicht.
terugkomst lekker opwarmen met
Overige informatie:
Lunch is niet inbegrepen dus graag
deze
zelf
meenemen!
De
activiteiten beginnen en eindigen op
het Grip-terrein: Eperweg 135 in
Nunspeet.

Bij de activiteiten die tot 17.00
duren, kan Grip een
vervoersbeweging aanbieden van
Nunspeet naar Harderwijk, wilt u
hier gebruik van maken geef dit bij
de opgave dan even aan.
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Donderdag 3 januari (11.00-17.00)

Een winterse bosrit met de
paarden!! We nemen lekker
warme chocomelk mee voor
onderweg om een beetje warm te
kunnen blijven. Max : 7 kids EB:
€2.50

Vrijdag 427januari
februari
(15.00-21.00)
Vrijdag
(11.00-18.00)
Een
tiener(chill)dag
met
AnnemiekZorg
en
Overdekt
forelvissen in
Luttelgeest.
dat je warme
klereninaantrekt
en je een
Paul.
We willen
de middag
handschoenen
meeneemt.
De
gevangen
creatief uitdagend paardenprogramma
vis
wordt
eerlijk
verdeeld
onder
de eten
doen, vervolgens gaan we samen
vissers. EB: Zonder hengelhuur €22.50en
(het is de bedoeling dat iedereen iets
met hengelhuur €26.00. Dit is inclusief
eetbaars
meeneemt)
en we sluiten de
brandstofkosten
en aas.
avond af met een leuke film!

Vrijdag 4 januari (19.00-22.00)
Een avond lasergamen op het Grip
terrein met een gehuurde lasergameset
(€50) . De EB is dus afhankelijk van het
aantal aanmeldingen. Minimaal 5
aanmeldingen. Vanaf 11 jaar.

