VAKANTIE
OPVANG
z o r g b o e r d e r i j

Vakantieopvang (6 - 18 jaar)
Op een schitterende buitenlocatie aan de rand van Utrecht is onze
zorgboerderij Griftenstein & Zorg gevestigd. Een fijne en geborgen plek voor
kinderen die wat extra begeleiding nodig hebben. Een plek waar plezier,
rust en beweging samenkomen. Laat u verrassen door de charme van deze
plek en door het verfrissende en gepassioneerde team.

Griftenstein brengt kinderen in beweging!

Aandacht voor het kind

Tijdens de schoolvakanties organiseert Zorgboerderij Griftenstein & Zorg
vakantiedagopvang. Vakantie is heerlijk, maar soms is het ook lastig

wanneer de structuur wegvalt en dan kan zo’n vakantie opeens heel lang

duren. Daarnaast verminderen vaak de aangeleerde vaardigheden die de

o p v a n g

kinderen hebben opgedaan gedurende het schooljaar. Vakantiedagopvang
bij ons op de zorgboerderij Griftenstein & Zorg zorgt er voor dat de
vakantie leuk blijft! Deze vakantieopvang is speciaal bedoeld voor:

Kinderen met een verstandelijke beperking; met of zonder een lichte
lichamelijke beperking

Kinderen met psychosociale problemen
Kinderen met autisme, ADHD, ODD en DCD
Zorgboerderij Griftenstein & Zorg combineert vakantieopvang met extra
begeleiding en aandacht voor persoonlijke ontwikkeling. Wij letten er

V a k a n t i e

vooral op of een kind past in de groep. De kinderen moeten zich veilig en

gerespecteerd voelen, zodat er tijdens de activiteiten gewerkt kan worden
aan een aantal persoonlijke doelen.
Activiteiten

Tijdens de vakantie zijn er verschillende activiteiten gekoppeld aan leeftijd
en cognitie. De oudere kinderen draaien mee met de jong volwassen

tijdens de arbeidsmatige dagbesteding. In de ochtend ondersteunen zij
samen met deze groep de boer bij het verzorgen van de paarden. Het

schoonhouden van de stallen en het erf, het voeren van de paarden etc.
In de middag kunnen zij helpen met koken, allerlei soorten klusjes (bijv.

houtbewerking) en meedoen met het sport- en het paardenprogramma.

de activiteiten in een thema gegoten, waarbij elke dag een subthema

heeft. Denk hierbij aan het thema reizen door Europa met als activiteit,
Italiaans pizza’s bakken, franse croissants etc. Door het werken

met op deze manier is de dagopvang niet alleen leuk, maar ook erg

leerzaam. Ook de jongere kinderen krijgen een beweegprogramma.

Z o r g

De jongere kinderen hebben een eigen programma. Per week worden

spellen (liefst buiten) en er zal aandacht zijn voor hun conditie,

spierkracht en coördinatie. En aangezien we gehuisvest zijn op een

&

Kinderen zullen elke dag uitgedaagd worden middels leuke

paarden. Soms individueel en soms groepsgewijs.

Mocht de groepssamenstelling het toelaten, willen we ook leuke
uitstapjes maken naar het bos of misschien een waterplas etc.
Begeleiding

Ons team is klein en goed geschoold maar het belangrijkste is dat er veel
passie voor het werk is. Floor Peters en Ruth van Bennekom hebben de

opleiding pedagogiek afgerond. Floor heeft het talent om met haar geduld
en uitstraling rust te creëren en vertrouwen te winnen. Ruth heeft al veel
ervaring met kinderen tussen de 4 -12 jaar. Ze heeft op de opleiding

pedagogiek de richting sport en beweging gevolgd. Carmen Boertien heeft
als paardrijdinstructrice al veel kinderen vertrouwd gemaakt met paarden
en zal hen daarin ook tijdens de vakantie begeleiden.

Doordat we met een klein en betrokken team werken, is er een goede
afstemming onderling én met de ouders/verzorgers van de kinderen.

G r i f t e n s t e i n

paardenpensionstal zullen we af en toe een uitstapje maken naar de

Financiële tegemoetkoming
Voor de vakantieopvang heb je een
indicatie begeleiding groep nodig.
Deze kan vanuit de PGB,
de Jeugdwet (gemeente) of Wlz
(PGB) betaald worden.
Wij hebben een contract met de
gemeente Utrechtse Heuvelrug,
Bunnik, Zeist, De Bilt en Wijk bij
Duurstede. Kom je uit de gemeente
Utrecht neem dan contact met ons op
voor verdere informatie.

Kijk voor meer informatie op:

www.griftensteinenzorg.nl
Waar en wanneer
De vakantieopvang vindt drie dagen in elke vakantieweek
plaats. Op de dinsdag, woensdag en vrijdag. De kinderen
zijn welkom van 8.30 tot 17.00 uur (2,5 dagdeel).
Wanneer dit te lang is voor het kind kan van de tijden
worden afgeweken. Je kan voor de vakantie aangeven
hoeveel weken en welke dagen je komt. Zo kan je de
vakantie helemaal naar eigen wens invullen.

Fotografie: Miep Knoptels
www.meepee-fotografie.nl

We zijn gehuisvest op
Zorgboerderij Griftenstein & Zorg
Utrechtseweg 371
De Bilt (aan de rand van Utrecht-Oost)
Contact en meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met de initiatiefnemer van
Zorgboerderij Griftenstein & Zorg.
Suzanne Baan – van der Zwan: 06 45132406
email: info@griftensteinenzorg.nl
www.griftensteinenzorg.nl

