Vakantieaanbod
Voorjaarsvakantie 2019

Komende voorjaarsvakantie zijn
er weer vakantieactiviteiten!
Alle
naschoolse
groepsactiviteiten
vervallen.
Van dinsdag 26 februari t/m
vrijdag 1 maart 2019 zijn er
dagjes uit. Aanmelden en
kosteloos annuleren kan t/m 16
februari door een mail te sturen
naar
paul@stichtinggripopjeleven.nl
U krijgt een bevestigingsreactie
met de mededeling of er nog
ruimte is binnen de activiteit.
Heeft u geen geldige indicatie,
vraag deze dan van te voren aan
bij het CJG zodat de geleverde
zorg gedeclareerd kan worden.

Financiering: Wanneer u de
activiteit betaalt uit een PGB
ontvangt u een factuur

Dinsdag 26 februari 11.00 tot
woensdag 27 februari 11.00
Een dagje forelvissen in Nijkerk zoals
elke vakantie. Je mag een eigen
werphengel meenemen. Gevangen vis
wordt eerlijk onder iedereen verdeeld.
We willen de vis ’s avonds opeten
boven een BBQ, daarna een
filmavondje en vervolgens lekker
blijven slapen.
EB: €25,00 mét hengelhuur en €17,50
zonder hengelhuur. Max. 7 kids

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.

Woensdag 27 februari (11.00-17.00)

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.

Vandaag gaan jullie een leuke wandeling
maken door het prachtige Nederlandse
landschap. Houd je van wandelen dan is
dit de activiteit voor jou! Neem gerust je
camera mee om mooie foto’s te maken.
Max. 7 kids
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Donderdag 28 februari (11.00-17.00)
Een buitenrit met de paarden en de
menkar! Neem je cap en laarzen maar
mee, deze zal je nodig hebben! Max 7 kids

Vrijdag 1 maart (11.00-17.00)
Vandaag gaan we op Grip een soort
escaperoom na proberen te bootsen.
Lukt het jullie binnen de tijd alles op te
lossen en te ontsnappen? In de middag
zullen we nog een passend bosspel
spelen om in de stemming te blijven.
Max. 10 kids EB: €2

Vrijdag 27 februari (15.00-21.00)
Een tiener(chill)dag met Annemiek en
Paul. We
willen
in de(18.30-21.30)
middag een
Vrijdag
1 maart
creatief Een
uitdagend
specialepaardenprogramma
avond voor de tieners
doen, vervolgens
gaan spelletjes
we samengaan
etenspelen
waar we leuke
(het is de
bedoeling
datvan
iedereen
iets Als
onder
het genot
een muziekje.
eetbaarsjemeeneemt)
en
we
sluiten
leuke spellen thuis hebt dande
mag je
avond afdeze
met een
leuke
film!
zeker meenemen!
Max 10 kids - vanaf 14 jaar

Overige informatie:
Lunch is niet inbegrepen dus graag
deze zelf meenemen! De activiteiten
beginnen en eindigen op het Gripterrein: Eperweg 135 in Nunspeet.
Vervoer: Er is in de ochtend geen
vervoersbeweging naar grip. Om
17.00 kan er in overleg een
vervoersrit naar de praxis in
Harderwijk aangeboden worden.
Geeft u dit bij de aanmelding aan of
u hier gebruik van wilt maken?

