P RIKKELARME
VAKANTIEPROGRAMMA ’ S
Stichting LOEK@YOU ontwikkelt de prikkelarme vakantieprogramma’s:
LOEK@SUMMER en LOEK@WINTER
Doe jij mee?

Wat willen we bereiken met de prikkelarme vakantieprogramma’s?

Stichting LOEK@YOU vindt het belangrijk dat kinderen en jongeren mee kunnen doen in
de maatschappij, dat ze plezier hebben, dat ze kinderen kunnen ontmoeten en hun
talenten kunnen ontdekken.
Met de prikkelarme vakantieprogramma’s kan iedereen mee doen.

Voor wie zijn de prikkelarme vakantieprogramma’s bedoeld?

De vakantieprogramma’s zijn er voor kinderen en jongeren van 4 t/m 18 jaar, met een
(redelijk) normale en hoge begaafdheid. De kinderen en jongeren die deelnemen kunnen
moeilijker mee doen aan de reguliere vakantieprogramma’s uit de regio. Dit lukt niet in
verband met de vele prikkels en drukte die hiermee gepaard gaan. Te denken valt aan
kinderen en jongeren met autisme, ADHD, hoogbegaafdheid, hechtingsproblematiek,
MCDD, TOS, een hoge prikkelgevoeligheid of kinderen die extra aandacht behoeven
omdat het even niet goed gaat.

Hoe gaat dat dan tijdens een prikkelarm vakantieprogramma?

Tijdens de vakantieprogramma’s worden prikkelarme activiteiten georganiseerd. De
activiteiten hebben een maximale duur van 3 tot 4 uur. Centraal in deze activiteiten
staan natuur, rust, creativiteit, ontdekken en ontmoeten.
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De activiteiten vinden plaats in groepjes van 3 tot 6 kinderen. Per dagdeel zijn er
maximaal 12 kinderen of jongeren aanwezig. Er zijn steeds 8 vrijwilligers van Stichting
LOEK@YOU aanwezig voor de begeleiding van de kinderen. Ook zijn er altijd twee
professionals van Stichting LOEK@YOU aanwezig.

Waar worden de prikkelarme vakantieprogramma’s
georganiseerd?

De vakantieprogramma’s starten (meestal) bij Blokhut de Bosbender in Veldhoven. De
blokhut ligt in een bosrijke omgeving en is omheind.
Het adres van de blokhut: Nieuwe Kerkstraat 60 Veldhoven (Oerle). De weg ernaartoe is
een fietspad/voetpad waar je als bezoeker wel met de auto in mag.

Wat zijn de kosten om deel te nemen aan de prikkelarme
vakantieprogramma’s

Voor deelname aan een activiteit van een dagdeel wordt 5 euro vergoeding gevraagd.
Hierbij zit inbegrepen: drinken, fruit en lekkers. Een kind kan per activiteit inschrijven en
meedoen.
Er is een aparte facebook groep met nieuws over de activiteiten:
https://www.facebook.com/groups/loekatsummer/?ref=bookmarks
U kunt lid worden zodat u altijd op de hoogte bent.
Via het algemene e-mailadres info@lerenopeigenkracht.nl kunt u doorgeven of u
informatie per mail wilt ontvangen over de prikkelarme vakantieprogramma’s.
Als de activiteiten voor een vakantieprogramma bekend zijn, dan komen deze op
www.eventbrite.nl te staan en kunt u per activiteit inschrijven.

Tot slot

We kijken er naar uit om kennis te maken met u en uw kind.

Vakantiegroeten
van de werkgroep LOEK@SUMMER en LOEK@WINTER

