Leuk of ook heel intensief? Rust of ook wel veel tijd om je te vervelen? Ouders en kinderen
beleven het ook met regelmaat als wel heel veel lege dagen om te vullen. Herken je jezelf en
je gezin daarin?
Doe je voordeel met onderstaande Tips en Tricks!
1. Maak een Weekplanning
Maak gebruik van een planbord, agenda of kalender, hoe meer
zichtbaar is wat/hoe/wie/wanneer en waar je iets gaat doen hoe
meer steun het kind (en jijzelf) hieraan heeft. Laat kinderen zoveel
mogelijk meehelpen de dag planning in te vullen/mee te bedenken.
Plan dagelijkse dingen ook in, zoals
boodschappen doen, hond uitlaten, eten
koken, schoonmaken, enzovoort.

2. Maak van te voren een Pot met Activiteiten
Een glazen pot of activiteitenlijst met beeld en woord om
kinderen uit te laten kiezen. Kinderen hebben niet paraat
wat er eigenlijk allemaal te doen is. Loop met je kind(eren)
een rondje door het huis en/of schuur om te inventariseren
wat er te doen is

3. Maak Afspraken
Als je wilt dat iedereen zich aan de regels houdt, maak afspraken! Wees consequent
in het handhaven van regels en afspraken. Dit geeft houvast/veiligheid. Wanneer
ouders/verzorgers zich niet aan de gemaakte afspraken houden, houden de kinderen
zich ook niet aan de afspraken. Maak die afspraken ook zichtbaar qua plek en plaatjes
zodat ze voor iedereen helder blijven.

4. Las op de Eigen Kamer Alleen Spelen in als normale activiteit en bedenk met je
kind(eren) wat het daar allemaal kan doen

5. Betrek je Netwerk of het netwerk van je kind/tiener

Kijk wanneer mensen beschikbaar zijn tijdens de 6
weken zomervakantie om samen dingen te gaan doen
of speelafspraakjes of logeerpartijtjes te regelen over
en weer; juist dan kun je wellicht ook met
familie/vrienden die wat verder weg wonen afspraken
maken. Als je hier op tijd mee begint, kun je zelfs je
eigen vakantie plannen hier op afstemmen.

6. Maak Beeldschermafspraken

Kijk op www.gratisbeloningskaart.nl voor kant en
klare schema’s en voor nog veel meer handige en
bruikbare dingen!

Zomervakantie 2018 in Ede? Wat zijn de mogelijkheden?
Opvang
Als u alleen voor de zomervakantie opvang voor uw kind(eren) zoekt dan is dit soms mogelijk bij een
kinderopvangorganisatie. Vraag dit bijtijds aan bij de kinderopvang bij u in de buurt zoals:
www.spelenderwijsede.nl; www.bijdehandjes.info; www.jottumkinderdagverblijf.nl; etc.

Zomerkampen
Kinderen en jongeren kunnen vaak erg genieten van een zomerkamp met leeftijdsgenoten. Veel
zomerkampen op een rij om uit te kiezen: www.zomerkampen.net
Voor kinderen/jongeren met een beperking zijn er ook leuke kampen om uit te kiezen:
www.meevakantiewijzer.nl. Deze site bevat nog veel meer interessante informatie over vakantie vieren
op maat.

Zomeractiviteiten in Ede en omgeving
- Zomersportweek voor kinderen van 7 t/m 12 jaar; 16 t/m 19 Juli; www.sportservice-ede.nl
- Bouwdorp van Bzzzonder voor kinderen van 7 t/m 13 jaar; 16 t/m 19 juli; www.bzzzonder.nl
- Kinderdorp Bennekom voor kinderen van 6 t/m 12 jaar; 13 t/m 18 Augustus; www.kinderdorp.nl
- Fantasieland Ede voor kinderen van 6 t/m 12 jaar; 20 t/m 23 Augustus; www.fantasieland.eu
- (Meiden)voetbal in Veldhuizen/Kernhem vanaf 1 juni op zondag; www.kenhem.com
- Jeugdactiviteit, mobiele plek, op dinsdagavond van Youth for Christ; www.yfc.nl
- In week 29 t/m week 33 is er elke maandag een sportactiviteit en elke vrijdag (week 33 op
donderdag) een creatieve activiteit; www.malkander-ede.nl
- Jaarlijkse zomeractiviteiten Cultura; www.cultura.nl
- Wekelijkse peuterinloop ochtenden bij de boerderij Proosdij; www.cjgede.nl
- Het JOP in Harskamp is in de zomervakantie gewoon open op de woensdag en vrijdagavond; Ook in de
meeste andere dorpen zijn er zomeractiviteiten; www.malkander-ede.nl (zoekterm: tieners en jongeren)
- Diverse kerken/moskeeën organiseren vakantieactiviteiten zoals bijvoorbeeld de Vakantiebijbelclub. Kijk
op de site of in de informatievoorziening van de kerk/moskee van uw keuze.

Sites om activiteiten zelf op te zoeken
- www.voorelkaarinede.nl is een nieuwe site van Malkander, speciaal bedoeld voor activiteiten, op dit
moment nog niet volledig in bedrijf maar misschien wel als het zomervakantie is.
- De sociale kaart Ede van de gemeente bevat ook een schat aan informatie, u kunt hier organisaties
vinden waarvan sommigen activiteiten in de zomervakantie aanbieden www.socialekaart.ede.nl
- In uw wijk/buurt zijn soms (bewoners)websites actief die goede lokale informatie geven, zoals
bijvoorbeeld www.mijnbuurtje.nl en www.wijkclubedezuid.nl
- De wijkcentra, buurthuizen en dorpshuizen in de gemeente Ede zijn natuurlijk ook actief met
activiteiten, kijk voor hun contactgegevens op de website van de gemeente; www.ede.nl
- www.speeltuindekorenbloem.nl, google ook naar andere speeltuinen in Ede
- www.uitinede.nl is ook een leuke site voor uitjes in de buurt met uw gezin
- www.wegwiesinlunteren.nl er op uit met het gezin, met specifieke aandacht voor de kinderen
- www.edestad.nl/agenda, up to date informatie wat er te doen is in Ede en omgeving
- www.meet-inn.nl/agenda, in de zomervakantie heeft ook de meet-inn een programma
- www.popcultuurede.nl; het popodium in Ede is hard aan de weg aan het timmeren, straks ook een
zomerprogramma?
- www.speelotheekede.nl; speelgoed lenen voor 0-12 jr. Het is mogelijk om in de zomervakantie speelgoed
kosteloos langer te lenen. Let op de openingstijden.
- Kinderboerderijen: www.deoudehofstede.nl; www.kinderboerderijdeglind.nl en boerderijdeproosdij.nl
- www.ede-veldhuizen.nl/wijk-info; Speelbos Veldhuizerbos is een natuurlijke speelplek waar onze jeugd
kan klimmen, klauteren, met water spelen en hutten bouwen.

