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Vakantieaanbod 2016-2017 (data onder voorbehoud)
Zomervakantie 2016: begint op 18 juli t/m 26 augustus

Herfstvakantie: 15 oktober t/m 23 oktober 2016

Kerstvakantie: 24 dec. 2016 t/m 8 januari 2017

Voorjaar (scholen mogen hiervan afwijken): 18 feb t/m 26 feb 2017

Meivakantie: 22 april t/m 30 april 2017

Zomervakantie 2017: 22 juli t/m 3 september

Wil je meer weten?
Voor informatie en aanmelding kun 

je terecht bij: 

afdeling Zorgbemiddeling
0297 353872
zorgbemiddeling@onstweedethuis.nl
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Voor wie is de vakantie-
opvang?
Vakantieopvang is bestemd voor 
alle kinderen en jongeren in de 
leeftijd van 4 t/m 18 jaar, die gebruik 
maken van het speciaal onderwijs. 
Ook kinderen en jongeren met een 
meervoudige handicap zijn van 
harte welkom. De vakantiegangers 
moeten woonachtig zijn op locaties 
in: Haarlem, Hoofddorp, Amstelveen 
en Uithoorn.

Hoe gaat het vervoer?
Je kunt je zoon of dochter zelf 
brengen en halen.

Wat heb je nodig?
Als je voor je kind gebruik wilt maken 
van de vakantieopvang heb je een 
indicatie nodig. Informatie daarover 
kun je opvragen bij de afdeling 
Zorgbemiddeling van Ons Tweede 
Thuis.

Wat is vakantieopvang?
Vakantie is om van te genieten. 
Maar kinderen en jongeren met 
een beperking of achterstand in 
hun ontwikkeling hebben ook dan 
vaak begeleiding nodig. Zij hebben 
hulp nodig bij de invulling van hun 
dag. Ons Tweede Thuis biedt hen 
deze begeleiding door middel van 
de vakantieopvang tijdens alle 
schoolvakanties (gekoppeld aan de 
regio Noord-Nederland). Dit gebeurt 
van maandag t/m vrijdag van 8.30 
tot 15.30 uur (niet op feestdagen) 
op verschillende locaties in de regio 
Amstelland, Meerlanden en Zuid-
Kennemerland.

Wat doen we bij de 
vakantieopvang?
Je zoon of dochter wordt ingedeeld in 
een groep van 8 - 12 vakantiegangers. 
Wij houden daarbij rekening met leef-
tijd en interesses. Twee begeleid(st)ers 
organiseren iedere dag afwisselende 
en boeiende activiteiten:

& creatieve activiteiten

& spel en sport, 
 zowel binnen als buiten

& boodschappen doen en  
 naar de markt gaan

& koken of bakken

& een dagje uit, bv. naar de  
 speeltuin, de dierentuin,  
 het bos

& naar de bioscoop

& muziek maken

& DVD kijken

Andere diensten van
Ons Tweede Thuis
Ons Tweede Thuis biedt  
onder andere ook:

& ondersteuning thuis

& hulp bij opvoeding

& ondersteuning op
 dagverblijf of speelzaal

& ondersteuning vanuit 
 maatschappelijk werk

& speciale buitenschoolse
 opvang

& wonen voor kinderen

& cursussen of workshops 
 voor ouders

& logeren

& kinderdagcentrum


