Er is veel te doen voor mensen met een beperking.
Vrijwilligers maken meedoen mogelijk.

Voor schoolgaande jeugd van 4 t/m 20 jaar met een
beperking is er in de zomervakantie van alles te doen
bij VTV!
Vier weken lang, van 16 juli t/m 10 augustus, zijn er van
maandag tot en met vrijdag allerlei leuke activiteiten te doen.
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De activiteiten starten om 9.00 uur en om 17.00 uur zijn
ze weer afgelopen.
Wat er precies allemaal te doen is kun je in deze folder lezen.
Je kunt je per dag inschrijven en zo kun je je favoriete
programma kiezen.
Opgeven doe je via de aanmeldstrook. Doe dit zo snel
mogelijk want vol is vol. We zien je graag deze zomer!

Hoe werkt het?
Deelnemers die bij het VTV een PGB-contract hebben
kunnen dagopvang inclusief en exclusief vervoer aanvragen.
De kosten hiervoor bedragen € 87,50 (inclusief vervoer)
en € 62,50 (exclusief vervoer).
De dagopvang zonder PGB kost € 25,00, per dag, dit is
zonder vervoer. Je moet dan zelf je vervoer regelen van en
naar de locatie.

Voor meer informatie kunt u bellen met 070-3051919,
vraag dan naar Annett Theus.
Zij is bereikbaar op maandagmiddag, woensdag,
donderdagmiddag en vrijdag.
Mailen kan ook: a.theus@vtvzhn.nl

Zomervakantie
Dagopvang

Week 1

16 juli t/m 20 juli

Maandag:

Koken ‘Pizza, Pizza’

Dinsdag:

Workshop: zagen en fotoshoot

Week 3

30 juli t/m
3 augustus

Maandag:

Koken ‘lekker en gezond’

Dinsdag:

Workshop: Wall of Fame —
graffiti muur Zuiderpark

Woensdag: Speurtocht in het Zuiderpark
Donderdag: Knutselactiviteit en Bingo

Woensdag: Met de trein naar diergaarde ‘Blijdorp’
te Rotterdam

Vrijdag:

Donderdag: VTV’s Got Talent — De winnaar is … ?

Week 2

Zwembad Monster

23 juli t/m 27 juli

Maandag:

Koken ‘barbecueën’

Dinsdag:

Knutselactiviteit en Disco

Vrijdag:

Zwembad Zuiderpark

Week 4

6 augustus t/m 10 augustus

Deze week staat in het teken van de Olympische
Zomerspelen in London

Maandag:

Koken ‘engels’

Woensdag: Bowlen

Dinsdag:

Olympiade

Donderdag: Knutselacitivteit en
Openlucht theater Zuiderpark —
‘Verrassingvoorstelling’

Woensdag: Dagje Drievliet

Vrijdag:

Vrijdag:

Strand Kijkduin ‘strandkastelen’

Donderdag: Knutselactiviteit en natuurspeeltuin
Strand Kijkduin ‘strandspelen’

