LOEK@SUMMER
Beste ouders/opvoeders/ school,
We zullen ons eerst even voorstellen, Stichting LOEK@YOU is een jonge stichting
in Veldhoven die sinds september 2016 hard aan de weg timmert om het gat
tussen school en thuiszitten te dichten. Wij helpen ouders en jongeren die tegen
muren aan lopen en met de handen in het haar zitten omdat hun kind dreigt uit
te vallen uit onderwijs of zelfs thuis zit in plaats van op school. Daarnaast
ontwikkelt stichting LOEK@YOU allerlei projecten.
Het aankomende project is: LOEK@SUMMER. Dit project vindt plaats op:
Dagprogramma 4-18 jaar
17 juli 2017 van 09.00-12.00
18 juli 2017 van 13.00-16.00
19 juli 2017 van 09.00-12.00
20 juli 2017 van 13.00-16.00
21 juli 2017 van 09.00-12.00

Dagprogramma 4-18 jaar
14 augustus 2017 van 13.00-16.00
15 augustus 2017 van 09.00-12.00
16 augustus 2017 van 13.00-16.00
17 augustus 2017 van 09.00-12.00
Avondprogramma 4-10 jaar
17 augustus 2017 van 18.30-19.30
Avondprogramma 11-18 jaar
17 augustus v2017 van 20.00-22.30

LOEK@SUMMER is er voor kinderen en jongeren van 4 t/m 18 jaar met een
normale begaafdheid. Deze kinderen en jongeren kunnen NIET mee doen aan
het reguliere zomerprogramma’s uit de regio. Dit lukt niet in verband met de
vele prikkels en drukte die hiermee gepaard gaan. Te denken valt aan kinderen
met autisme & ADHD, maar iedereen met prikkelgevoeligheid is welkom.
Ons programma bestaat uit activiteiten van 3 uur
verdeeld over 10 dagen. Centraal in deze activiteiten
staan de natuur, rust, ontdekken en ontmoeten. De
activiteiten vinden plaats op het terrein van Blokhut de
Bosbender te Veldhoven. Ook zijn er uitstapjes in de
regio Veldhoven gepland. Kinderen en jongeren kunnen
per activiteit inschrijven. Ze kunnen dus kiezen voor
activiteiten waarbij de interesse ligt. Men hoeft dus NIET
persé alle activiteiten mee te doen.
De groepjes bestaan uit 3 tot 6 kinderen en worden
begeleid door onze vele vrijwilligers. Daarnaast zijn er per dag altijd 2
professionals aanwezig. Dit om de veiligheid voor de kinderen en jongeren te
waarborgen. Per dagdeel kunnen er maximaal 12 kinderen aanwezig zijn.

Bij LOEK@SUMMER staat het kind centraal, en door de activiteiten aan te
passen op de krachten van het kind proberen wij elk kind een positieve en leuke
ervaring te bieden en kunnen de kinderen WEL mee doen.
Gezien de kleinschaligheid van het project, is het verstandig om snel in te
schrijven want VOL = VOL. U kunt u kind online opgeven en een kijkje nemen in
ons activiteiten aanbod via https://www.eventbrite.com/e/loeksummer-tickets34732816790
Hier kunt u ook de exacte data en tijden van het project vinden. Graag
ontvangen wij na aanmelding een korte mail met informatie over uw kind
waarvan u denkt dat het waardevol voor ons is om te weten. Deze mail kan
gestuurd worden naar info@lerenopeigenkracht.nl. Het is belangrijk om deze
mail wel te sturen, dit om misverstanden en onveiligheid bij uw kind te
voorkomen.
Stichting LOEK@YOU vraagt een eigen bijdrage van 5 euro per dagdeel van 3
uur. Dus mocht uw kind alle dagdelen willen deelnemen, dan kost het in totaal
maximaal 50 euro. U kunt het geld overmaken op rekening nummer:
NL93INGB0007303804. LET OP: de inschrijving is pas geldig als we het geld
daadwerkelijk hebben ontvangen.
Voor het project LOEK@SUMMER zoeken we ook nog vrijwilligers. Mocht u dit
leuk vinden, dan kunt u mailen naar vrijwilliger@lerenopeigenkracht.nl Ook voor
u als vrijwilliger geldt dan: kun kunt per dagdeel inschrijven als vrijwilliger.
We hopen op veel gezelligheid, veel zon en vooral veel plezier tijdens project
LOEK@SUMMER. Mocht u nog vragen hebben, dan horen we het natuurlijk
graag.
Groet,
Team LOEK@YOU, werkgroep LOEK@SUMMER
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