
Vind jij het ook zo moeilijk om je in de zomervakantie te vermaken?  
Het ontbreken van de structuur van school, al die mensen die op vakantie 
gaan. Saai en lastig! Zeker als je, door bijvoorbeeld ADHD, autisme of een  
andere gedragsuitdaging, niet zo goed met verandering om kunt gaan,  
of moeite hebt contact te maken. 

Maar weet je wat het is? Ook jij verdient VAKANTIEFUN!  

Tijdens de schoolvakantie kun je daarom, in een klein groepje, twee keer in de 
week een leuke activiteit doen in en om Apeldoorn. Ben je tussen de 8 en 16 
jaar en wil je je onder goede en gezellige begeleiding vermaken deze zomer? 
Dan ben je welkom! 

Wat gaan we doen? Denk aan zwemmen, parkspelletjes, survival, karten,  
eigen pizza maken, een bezoek aan het Klimbos, etc. Geef aan waar je voor-
keur naar uitgaat. Nadat de groepen zijn gemaakt, wordt de activiteit bekend.

Speciaal voor jou? Geef door welke dieetwensen en ondersteuningsbehoefte 
je hebt, én laat weten op welke data je mee wilt doen.

Groepssamenstelling? We stemmen de activiteiten af op de grootte van  
de groep en de voorkeuren. De activiteit gaat door vanaf 4 deelnemers. 

Vaak komen?  
Ga je deze zomer 8 keer of vaker mee, dan krijgen je ouders 10% korting!

YES! 
VAKANTIEFUN!

Zomeractiviteiten



 Praktische informatie

Tanja Bos, gedragsspecialist en coach
www.gewoonspeciaalbegeleiding.nl

Wanneer: schoolvakantie regio midden
Dag: elke dinsdag en donderdag tussen  
10:00 uur en 13:00/14:00 uur
Locatie: vertrek vanaf Gewoon Speciaal
Groepsgrootte: 4-6 deelnemers
Kosten: €55,- per dagactiviteit exclusief lunch en mogelijke entreekosten. 
Vergoeding mogelijk vanuit PGB en vanuit de raamovereenkomst Jeugdzorg. 
Het CJG kan hier meer over vertellen 
Aanmelden: inschrijfformulier op de website.

Neem voor vragen contact op via info@gewoonspeciaalbegeleiding.nl of 
06 48 35 28 43.

*  De dag gaat door bij 4 aanmeldingen. Gaat de activiteit niet door omdat de groep te klein is,  

doe je dan een andere dag mee?

YES! 
VAKANTIEFUN!

Zomeractiviteiten


