
SUMMER KIDS WEEKS
Hou jij van avontuur, buiten spelen en stoere dingen 

doen? Of juist van dansen, bewegen en creatief bezig 
zijn? Dan is de kids week iets voor jou. We beleven 
avonturen buiten in het bos, zoals speurtochten, een 

kampvuur maken, een hut bouwen of een middag naar de 
dierentuin. Daarnaast kun je zelf kiezen uit meer dan 20 

verschillende dingen om te doen! ’s Ochtends hebben we 
een programma waar iedereen aan meedoet; ’s middags 

kun je zelf kiezen wat jij leuk vindt!
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Get Flexible B.V. • Amsterdamseweg 18 (2nd floor) • 3812 RS Amersfoort • www.getflexible.nl



DATA & TIJDEN
Kids zijn welkom in de zomervakantie 2016, van maandag 11 juli t/m vrijdag 19 augustus. 
De dagen starten om 08.30 uur en duren tot 17.30 uur.

ONZE KWARTIERMEESTERS
Ons team heeft jarenlange ervaring en bestaat uit een mix van (sport- en zwem-) instructeurs, 
event coördinatoren en pedagogische medewerkers. Wij besteden veel aandacht aan selectie, 
opleiding en scholing van ons team. Al onze medewerkers beschikken over een VOG 
(verklaring omtrent gedrag). Activiteiten op het terrein hebben 1 begeleider op 10 kids, buiten 
het terrein zijn dit 2 begeleiders op 10 kids.

COMMANDOPOST
Op het buitenterrein van de KNZB naast het zwembad hebben wij de beschikking over een 
groot complex dat van alle gemakken voorzien is. Dit is gedurende de week de uitvalsbasis 
voor de kids. Onze post is van maandag tot en met vrijdag de gehele dag bezet van 08.00 uur 
tot 18.00 uur.

PEDAGOGISCH PLAN EN KWALITEITSCODE
Alle kwartiermeesters van Get Flexible die werkzaam zijn tijdens de vakantieweken handelen in 
de praktijk naar het pedagogische beleidsplan. Ook werken wij met een kwaliteitscode voor het 
in acht nemen van regels, voorschriften en aanwijzingen m.b.t. orde, veiligheid en gezondheid 
van de kids en onze medewerkers.



HEALTHY-OUTDOOR-EXPERIENCE
Er is van alles te beleven tijdens de summer kids weeks. In de ochtend is er een gezellig en
actief programma. Tijdens de lunch vinden we het belangrijk dat we lekker én gezond samen 
eten. Het (deels) zelf klaarmaken van het kids-rantsoen met keuze uit gezonde, lokale en 
zoveel mogelijk biologische ingrediënten is dan ook onderdeel van het programma. Onder de 
noemer corvee, verwachten we ook dat kids er met elkaar een gezellige maaltijd van maken en 
een handje helpen met tafeldekken en opruimen.

In de middag kiezen kids hun eigen missie! Alle missies duren 45 minuten, met een kwartier 
pauze. Omdat ieder kind anders is en andere behoeften heeft zijn de missies opgedeeld in 
actieve, creatieve en op-de-plaats-rust missies. Na de lunch is er ruimte voor maximaal 3 
verschillende missies.

ACTIEVE MISSIES
Mountainbiken *  Kickbox Workshop * Streetdance workshop **
Skeeleren *  Voetbal *   Klimparcours *** 
Fietstocht  *  Boogschieten *
Hut bouwen *  Hockey *

CREATIEVE MISSIES
⌫Mini-Masterchef **  ⌫Zandkasteel bouwen * DJ workshop ***
⌫Schilderen *  Sieraden maken * ⌫ Modelvliegtuig bouwen ***
⌫Boetseren *  Knutselen *
Schminken *  ⌫Vlieger bouwen *

OP-DE-PLAATS-RUST MISSIES
⌫Uurtje online gamen * Drone vliegen **  Bezoek dierentuin Amersfoort ***
Schat zoeken met GPS * Lezen/luisterboek *  Waterglijbaan/waterspellen *
Vliegeren *  Film **   Gewoon ff chillen *
Modelauto racen * ⌫   Spelletjes *

60 min*, 120 min **, 180 min ***. Een *** missie kan maar 1 x gedurende de week worden gekozen.



VOORBEELD DAGPROGRAMMA KIDS WEEKS
08.30  ARRIVAL KIDS
 Ontvangst met thee, water of melk voor de kids. Voor de ouders koffie of thee 
09.00  BRIEFING (met elkaar de dag doornemen)
 Bepalen middagmissies, bijzonderheden, kledingcheck (regen) etc.
09.15  OUTDOOR BEWEGINGSMISSIE
 Lekker wakker worden met sport en spel in de buitenlucht
10.15  MORNING BREAK MET HEALTHY SNACK
 In de commandopost kunnen smoothies gemaakt worden of is er een drankje   
 met een stuk fruit
10.30  INDOOR/OUTDOOR EDUCATIEF
 We bezoeken een ochtend het museum met de kids, leren vuur maken, broodjes 
 bakken, hoe je een tent op moet zetten etc.
12.00  CORVEE
 Iedereen heeft een taak om te zorgen dat we gezellig met zijn allen kunnen
 lunchen
12.30  BATALJON LUNCH
 Lunch bestaat uit gezonde en lekkere onderdelen, lokale en zoveel mogelijk 
 biologische producten, groenten en fruit
13.15  CORVEE
 We ruimen de lunch ook gezamenlijk weer op
13.30  MISSIE I (naar keuze)
14.30  MISSIE II (naar keuze)
15.30  MIDDAG BREAK MET HEALTHY SNACK
 Als picknick of in de commandopost een drankje en een soepje of gezonde snack
15.45  MISSIE III
16.45  DE-BRIEFING (met elkaar de dag doornemen)
17.00  DRINKS & BITES
 Vanaf 17.00 kunnen kids worden opgehaald. Ouders en kids kunnen gezellig 
 aanschuiven voor drinks & bites.
17.30  TAKE-OFF
 Vertrek van het terrein



BOEKINGSVOORWAARDEN
De summer kids weeks zijn te boeken via onze 
website www.getflexible.nl Na het invullen van 
het boekingsformulier ontvang je een e-mail 
van ons met een bevestiging van deelname en 
factuur. Na ontvangst van deze factuur dient 
het bedrag binnen 30 dagen aan ons te worden 
voldaan.

KOSTEN
De summer kids weeks en de special game 
team week zijn te boeken vanaf € 75,- per dag 
all-in. Alle kosten van lunch, drankjes, snacks, 
vervoer, toegangskaartjes en activiteiten zijn 
inbegrepen. 

Tegen een meerprijs van € 4,50 kunnen kids om 
08.00 al worden gebracht (wij ontvangen ze met 
een lekker ontbijt). Tegen een meerprijs van € 
9,50 kunnen kids om 18.30 worden opgehaald 
(we eten dan gezamenlijk een eenvoudige 
maaltijd). Als je van beide mogelijkheden gebruik 
wilt maken betaal je € 12,50 extra per dag.

ANNULEREN
Als je door omstandigheden deelname aan 
de summer kids weeks moet annuleren dan 
brengen we tot 6 weken voor aanvang 25% van 
de prijs in rekening. Alle annuleringen dienen 
schriftelijk te gebeuren via onze website.

VERZEKERINGEN
Je dient zelf te zorgen voor de juiste aansprake-
lijkheids-, goederen-, reis- en zorgverzekering. 
Eventuele gemaakte kosten zijn voor eigen 
rekening of voor rekening van de verzekeraar.

LOCATIE
KNZB ZEIST
3707 HX Zeist

www.getflexible.nl
summerkidsweeks@getflexible.nl
+31 (0)6 36 53 44 70 

Get Flexible is totaalaanbieder 
van Sport, Wellness & Event 
Concepts. We werken vanuit 
onze passie en willen iedereen 
inspireren en motiveren om hun 
persoonlijke doelstellingen te 
realiseren. Kwaliteit, flexibiliteit 
en innovativiteit staan bij ons 
centraal. Personal training | 
Zwemmen | Bedrijfsfitness | Beat.
The.Boxx | GetBlue. | Nutrition | 
Kids camps | Events | Fysiothera-
pie | Massage | Beauty | Coaching



SPECIAL GAME-TEAM
Speciaal voor kids die eigenlijk het liefste de hele dag gamen hebben 
we een apart programma. Naast alle leuke buitenactiviteiten zorgen 
wij van het game-team, tijdens de game-experience, voor games en 
spellen op de spelcomputer. In de speciale game-experience room 
in onze commandopost staan spelcomputers zoals Nintendo, Xbox 
en Playstation. We hebben gave games zoals Lego, FIFA Football en 
Super Mario en organiseren combats en een toernooi gedurende de 
week. Natuurlijk hebben wij ook een supersnelle Wifi-verbinding ter 
beschikking voor de online-games. 

Het game team doet in de ochtend mee met het algemene program-
ma, in de middag is er dan alle aandacht voor de favoriete games. 
We wisselen het spelen op de computer natuurlijk wel zo nu en dan 
af met een pauze of een buitenactiviteit zoals een vuur maken, een 
tent bouwen of een spannend rondje laser-gamen.

VOORBEELD MIDDAGPROGRAMMA
13.30  GAME EXPERIENCE I
14.30  G.O. (GET-OUT ACTIVITEIT)
15.00  TEAM BREAK MET HEALTHY SNACK
15.15  GAME EXPERIENCE II
16.45  TEAM-DEBRIEFING
17.00  DRINKS & BITES
17.30  TAKE-OFF



SUMMER KIDS WEEKS
11 juli tot en met 19 augustus 2016 van 8:30 tot 17:30 uur

SUMMER KIDS WEEKS OOK IN COMBINATIE MET EEN 

SNELCURSUS ZWEMDIPLOMA A, B of C IN 1 WEEK.
 
Naast de summer kids weeks, biedt Get 
Flexible ook summer swim weeks aan in 
deze periode. Voor een groot deel wordt er 
meegedaan aan het reguliere programma, 
maar verdeeld over de week krijgen kids ook 

een aantal uren per dag zwemles. De kids 
krijgen les in kleine groepjes van maximaal 
5 kids per instructeur en we zorgen voor een 
leuke en afwisselende lesomgeving.
 

Zo is het diploma binnen een week te behalen!

Wil je alleen een snelcursus A, B of C diploma boeken? Dit kan natuurlijk ook.
 
Meedoen met de snelcursus? Neem contact op via zwemmen@getflexible.nl en we nodigen je 
uit voor een intake-test om te zien of het diploma in 1 week gehaald kan worden.



Sport, Wellness & Event Concepts

SUMMER KIDS WEEKS
11 juli tot en met 19 augustus 2016 van 8:30 tot 17:30 uur

Op het terrein van de KNZB in Zeist, bieden wij gedurende de zomer-
vakantieweken actieve, avontuurlijke en gezellige summer kids weeks 
met veel aandacht voor bewegen, voeding en samenspel. We zorgen 

ervoor dat de kids een groot deel van de week lekker samen buiten zijn, 
snel nieuwe vriendjes maken en zich snel thuisvoelen. Onze summer kids 

weeks zijn voor kinderen van 4-6 jaar, 7-9 jaar en 10-13 jaar.


