
AANMELDING DAGOPVANG
januari-augustus 2018



Voor kinderen met een beperking is het soms moeilijker om een 
vrijetijdsbesteding te vinden die bij hen past. Adelante kan hierbij helpen. 

Samen gaan we op zoek naar een passende bezigheid. Door een leuke 
vrijetijdsbesteding krijgt uw kind een positieve impuls en maakt het contact 

met anderen. Van knutselen, spelen, avontuur, buitenspelen tot dansen en 
van koken tot een musical, het kan allemaal!

In deze brochure treft u informatie aan over de activiteiten die Adelante 
organiseert in de periode januari-augustus 2018.

U kunt uw kind via het aanmeldformulier in het midden van de brochure 
opgeven voor:

Dagopvang op woensdag >

Dagopvang op vrijdag >

Dagopvang op zaterdag >

Vakantieopvang > 

Koks in de Keuken >

Sportinstuif > 

Musical Unlimited (jaarlijkse aanmelding) >

Na het doorgeven van uw wensen, nemen wij altijd contact met u op. Samen 
stellen we de definitieve aanmelding vast.

Ook bespreken we dan de eventuele kosten.  

Meer informatie/contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het servicebureau van 
Adelante in Valkenburg a/d Geul of stuur een mail naar 

sbk@adelante-zorggroep.nl. Het servicebureau is van maandag t/m vrijdag 
geopend van 8.30 tot 17.00 uur en bereikbaar via 045-5282600. Meer 
informatie over Adelante treft u aan op www.adelante-zorggroep.nl

Dagopvang woensdag

Op woensdagmiddag is er Dagopvang. Het programma wordt 
aangepast aan het (individuele) niveau van de deelnemers. Samen 
spelen, knutselen, koken, multimedia, sport & spel, op stap gaan en 
nog veel meer staat er op het programma. Sociale vaardigheden en 
zelfredzaamheid staan hoog in het vaandel.

Waar :  Adelante, locatie Valkenburg a/d Geul
  Dagopvang
Wanneer : woensdagmiddag van 12.45 tot 16.15 uur
Studiedag :  van 09.30 tot 16.15 uur
  Studiedagen worden nog in het programma   
  opgenomen!

Bij lesvrije woensdagochtend van 09.00 tot 12.45 of tot 16.15 uur
Dagopvang bij lesvrije woensdagochtenden vindt alleen plaats bij 
voldoende aanmeldingen. 

Bijzonderheden

•	 Op woensdagmiddag wordt uw kind op school opgehaald om 
12.45 uur. 

•	 Er wordt gezamenlijk geluncht en daarna start het activiteiten-
programma. Het programma eindigt om 16.15 uur. U kunt uw 
zoon/dochter dan komen ophalen.



Dagopvang vrijdag

Op vrijdag is er, bij voldoende aanmeldingen, ook dagopvang mogelijk. 
Het programma wordt aangepast aan het (individuele) niveau van 
de deelnemers. De ene week is er Kokkies. Dit is een afgeleide van 
KoKs in de Keuken. De andere week is er dagopvang. Hier doen we 
van alles: knutselen, muziek, sport al naar gelang het thema van de 
periode van het jaar. Sociale vaardigheden en zelfredzaamheid staan 
hoog in het vaandel.

Waar :  Adelante, locatie Valkenburg a/d Geul
   Dagopvang
Wanneer : vrijdag van 15.30 tot 18.30 uur

Dagopvang zaterdag

Op zaterdag is er Dagopvang. Het programma wordt aangepast aan 
het (individuele) niveau van de deelnemers. Samen spelen, knutselen, 
koken, multimedia, sport & spel, op stap gaan en nog veel meer staat 
er op het programma. Sociale vaardigheden en zelfredzaamheid staan 
hoog in het vaandel.

Waar :  Adelante, locatie Valkenburg a/d Geul
   Dagopvang
Wanneer : zaterdag van 09.30 tot 16.30 uur

Bijzonderheden

Ook mogelijkheid tot deelname alleen in de ochtend van 09.30 tot 
12.30 uur of alleen in de middag van 12.30 tot 16.30 uur.

Aanmeldformulier 
dagopvang Adelante
Aanmelding Dagopvang woensdag (12.45-16.15 uur)
S.v.p. aankruisen welke dag(en) voor uw kind van toepassing is/zijn

O  10 januari Winter O  4 april Kunstatelier

O  17 januari Spellenmiddag O  11 april Nice & Sweet

O  24 januari Nice & Sweet O  18 april Koningsspelen

O  31 januari Rood, geel en groen O  16 mei Spellenmiddag

O  7 februari Carnaval O  23 mei Kunstatelier

O  21 februari Nice & Sweet O  30 mei Nice & Sweet

O  28 februari Kunstatelier O  6 juni In Holland staat een huis

O  7 maart* Koks in de keuken O  13 juni Kunstatelier

O  14 maart Lente O  20 juni Spellenmiddag

O  21 maart Spellenmiddag O  27 juni Bowlen

O  28 maart Zoek een ei?! O  4 juli Afsluiting voor de zomervakantie

*van 09.00-17.00 uur ivm studiedag

Vrijdagopvang (15.30-18.30 uur) bij voldoende aanmeldingen!
S.v.p. aankruisen welke dag(en) voor uw kind van toepassing is/zijn

O  12 januari Koks in de keuken O  13 april Koks in de keuken

O  19 januari Dagopvang O  20 april Dagopvang

O  26 januari Koks in de keuken O  18 mei Koks in de keuken

O  2 februari Dagopvang O  25 mei Dagopvang

O  23 februari Koks in de keuken O  1 juni Koks in de keuken

O  2 maart Dagopvang O  8 juni Dagopvang

O  9 maart Koks in de keuken O  15 juni Koks in de keuken

O  16 maart Dagopvang O  22 juni Dagopvang

O  23 maart Koks in de keuken O  29 juni Koks in de keuken

O  6 april Dagopvang

Aanmelding Dagopvang zaterdag (09.30-16.30 uur)
S.v.p. aankruisen welke dag(en) voor uw kind van toepassing is/zijn

O  13 januari Winter

O  20 januari Heel Holland bakt, 

  Spellenmiddag

O  27 januari Rood, Geel & Groen 

  Kunstatelier

O  3 februari Carnaval

O  17 februari Hollands Kunstatelier

O  24 februari Lente
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O  3 maart Spellencircuit

O  10 maart* Bowlen 

O  17 maart Heel Holland bakt

O  24 maart Kunstatelier

O  31 maart Zoek een ei?!

O  7 april* Hollywood: uitstapje

O  14 april Sport & Spel



O  12 mei De zomer komt er aan!

O  19 mei High Tea

O  26 mei Kunstatelier

Aanmelding Vakantieopvang (09.30-16.30 uur) 
S.v.p. aankruisen welke dag(en) voor uw kind van toepassing is/zijn

Carnavalsvakantie 2018 Holland

O  donderdag 15 februari Masterchef in Holland

O  vrijdag 16 februari Heel Holland bakt

O  zaterdag 17 februari Hollands Kunstatelier

Meivakantie 2018 Wonderland van Peter Pan

O  maandag 23 april  O  maandag 30 april

O  dinsdag 24 april  O  dinsdag 1 mei

O  woensdag 25 april* O  woensdag 2 mei*

O  donderdag 26 april  O  donderdag 3 mei

O  vrijdag 27 april  O  vrijdag 4 mei

Zomervakantie 2018

O  maandag 9 juli  O  maandag 16 juli

O  dinsdag 10 juli  O  dinsdag 17 juli

O  woensdag 11 juli* O  woensdag 18 juli*

O  donderdag 12 juli  O  donderdag 19 juli

O  vrijdag 13 juli   O  vrijdag 20 juli

O  maandag 23 juli  O  maandag 30 juli

O  dinsdag 24 juli  O  dinsdag 31 juli

O  woensdag 25 juli* O  woensdag 1 augustus*

O  donderdag 26 juli  O  donderdag 2 augustus

O  vrijdag 27 juli   O  vrijdag 3 augustus

O  maandag 6 augustus O  maandag 13 augustus

O  dinsdag 7 augustus  O  dinsdag 15 augustus

O  woensdag 8 augustus* O  woensdag 16 augustus*

O  donderdag 9 augustus  O  donderdag 17 augustus

O  vrijdag 10 augustus  O  vrijdag 18 augustus

(*) deze dagen staat het thema op stap op het programma, hierbij wordt een eigen bijdrage tussen de 

€ 10,00 – 15,00 gevraagd. Afhankelijk van wat we gaan ondernemen. 

Dit bedrag wordt gebruikt voor bijvoorbeeld entreekaartjes en/of vervoer). We proberen de kosten altijd 

zo laag mogelijk te laten zijn. Het geld dat over is ontvangt u terug.

Aanmelding Koks in de keuken

Wat zou je graag willen koken?

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Wat lust je absoluut niet? Zijn er voedingsproducten die je niet mag eten?

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Op welke dag zou je graag willen koken: 

maandag (15.30-18.30 uur):
 O  om de twee weken op maandag
 O  iedere maandag, je kookt dan 2x hetzelfde recept achter elkaar 

donderdag (15.30-18.30 uur):
 O  om de twee weken op donderdag
 O  iedere donderdag, je kookt dan 2x het zelfde recept achter elkaar

vrijdag (15.30-18.30 uur):
 O  om de twee weken op vrijdag

Aanmelding Sportinstuif (15.30-18.40 uur)
S.v.p. aankruisen welke dag(en) voor uw kind van toepassing is/zijn

O  dinsdag 16 januari O  dinsdag 10 april
O  dinsdag 23 januari O  dinsdag 17 april
O  dinsdag 30 januari O  dinsdag 8 mei
O  dinsdag 6 februari  O  dinsdag 15 mei
O  dinsdag 20 februari  O  dinsdag 22 mei
O  dinsdag 27 februari  O  dinsdag 29 mei
O  dinsdag 6 maart  O  dinsdag 5 juni
O  dinsdag 13 maart  O  dinsdag 12 juni
O  dinsdag 20 maart  O  dinsdag 19 juni
O  dinsdag 27 maart O  dinsdag 26 juni
O  dinsdag 3 april O  dinsdag 3 juli
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O  2 juni Heel Holland bakt

O  9 juni* Verrassing!

O  16 juni Masterchef

O  23 juni Speuren

O  30 juni* Afsluiting van de dagopvang!



Vakantieopvang 

Tijdens alle schoolvakanties is er Vakantieopvang. Het programma 
wordt aangepast aan het (individuele) niveau van de deelnemers. 
Samen spelen, knutselen, koken, multimedia, sport & spel, op 
stap gaan en nog veel meer staat er op het programma. Sociale 
vaardigheden en zelfredzaamheid staan hoog in het vaandel.

Waar : Adelante, locatie Valkenburg a/d Geul
  Dagopvang
Wanneer :  in de schoolvakanties van 09.30 tot 16.30 uur, 
  in overleg andere tijdstippen.

Koks in de Keuken
Zorg dragen voor je eigen maaltijd is een 
belangrijk onderdeel in je ontwikkeling. Het 
idee van de club is om op een gezellige 
manier kennis en vaardigheden op te doen 
in de keuken. We starten met simpele 
maaltijden en lekkernijen. Dit breiden 
we uit tot een heerlijk drie gangen menu. 
Eenmaal per half jaar kook je tijdens de “KoKs 
in de Keuken” club een diner voor je ouder(s)/
verzorger(s). Zo kunnen je laten zien wat je hebt 
geleerd bij de club. Als dat maar goed gaat…

Waar : Adelante, locatie Valkenburg a/d geul
  Dagopvang
Wanneer : maandag van 15.30 tot 18.30 uur
  donderdag van 15.30 tot 18.30 uur
  vrijdag van 15.30 tot 18.30 

Bijzonderheden

Er koken op dit moment vier groepen met veel enthousiasme. Daarom 
gaan we op maandag-, donderdagavond en op vrijdag door met de 

Aanmelding Musical Unlimited 

Let op: Graag vóór 1 september aanmelden!

Wij hopen natuurlijk dat je (weer) mee doet! Aanmelden voor de musical ook 
graag via de mail: v.pepels@adelante-zorggroep.nl of via 06-51441870 (in de 
ochtend). S.v.p. aankruisen welke dag voor uw kind van toepassing is.

O Woensdagmiddag van 12.45 tot 16.00 uur
O  Zaterdagochtend (gevorderden) van 09.30 tot 12.30 uur 
O  Zaterdagmiddag van 12.30 tot 15.30 uur 

Wanneer je op zaterdagmiddag deelneemt is het ook mogelijk om in de 
ochtend deel te nemen aan de reguliere dagopvang. Je wordt dan naar de 
repetitie van de musical gebracht.

Heeft u uw wensen aangekruist? 
Wilt u s.v.p. hieronder de gegevens van uw zoon/dochter noteren, dan 
nemen wij contact met u op! Het ingevulde formulier kunt u inleveren bij het 
servicebureau of sturen naar: v.pepels@adelante-zorggroep.nl

Klas :   ………………………………………………………

Naam :   ………………………………………………………

Adres :   ………………………………………………………

Postcode/woonplaats:  ………………………………………………………

Telefoon :   ………………………………………………………

E-mail :   ………………………………………………………
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KoKs in de Keuken” club!

Sportinstuif
Wil je ook graag sporten en kun je 
niet naar een reguliere sportschool 
misschien is dan de Sportinstuif 
iets voor jou. Er wordt gekeken naar 
wat jij graag aan sport wil doen, 
maar er worden ook allerlei andere 
sportfacetten uitgelicht. Samen bezig 
zijn, sportiviteit en zorg dragen voor elkaar 
staan hoog in het vandaal. Daarom bieden we 
iedere dinsdag na school de Sportinstuif aan.

Waar : Adelante, locatie Valkenburg a/d Geul 
   Dagopvang en gymzaal
Wanneer : dinsdag van 15.30 tot 18.40 uur

Bijzonderheden

Het programma ziet er als volgt uit:
15.30 uur  Ophalen op school, eten, verzorgen
16.45 uur  Omkleden
17.00 uur  Sportinstuif
18.30 - 18.40 uur Omkleden en naar huis

Musical Unlimited

Wil je graag zingen, dansen en spelen?

Wil je ook schitteren in een musical?

Iedere les zijn we bezig met zang, dans en spel en geven vorm aan 
scènes uit een bekende musical. De lessen worden gegeven door 
twee ervaren musicaldocenten. Daarnaast is er een professionele 
begeleiding vanuit de Dagopvang. 
Welke musical we zullen gaan spelen dat blijft nog even een 
verrassing! Maar het wordt weer super!!!

Schrijf je in, want VOL = VOL!

Waar :  Adelante, locatie Valkenburg a/d Geul
Wanneer : woensdagmiddag van 12.45 tot 16.00 uur
   zaterdag (voor gevorderden) van 09.30 tot 12.30 uur
   zaterdag van 12.30 tot 15.30 uur 

VOORSTELLING op zondag 11 juni 2017 in Parkstad Theater Heerlen

Bijzonderheden

•	 Musical Unlimited zal met alle drie de groepen (woensdag, 
zaterdagochtend en middag) 1 grote voorstelling op de planken 
gaan brengen!

•	 Musical Unlimited gaat zijn 5de speeljaar in en dat betekent een 
jubileumvoorstelling!

•	 Hou er rekening mee als je op woensdag wil deelnemen je ook een 
aantal zaterdagen (11 maart, 22 april, 13 en 20 mei en 3 juni) van 
10.00 tot 15.00 uur aanwezig dient te zijn voor de gezamenlijke 
repetities.

•	 Voor de zaterdagochtendgroep (gevorderden) wordt je specifiek 
gevraagd door het Musical team.
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Onderstestraat 29

6301 KA  Valkenburg a/d Geul

t 045 - 528 26 00

www.adelante-zorggroep.nl

ADELANTE

Adelante kinderrevalidatie, speciaal 

onderwijs & wonen biedt een omvangrijk 

zorgpakket voor kinderen met een 

primair lichamelijke beperking. Bij 

de mytylschool kunnen de kinderen 

terecht voor speciaal basisonderwijs en 

speciaal voortgezet onderwijs. Verder 

bieden wij o.a. zorg en begeleiding aan 

in de vorm van logeren, dagopvang en 

woontrainen. Adelante kinderrevalidatie, 

speciaal onderwijs & wonen maakt 

deel uit van de zorggroep Adelante. De 

ruim 1.200 professionals van Adelante 

zijn werkzaam bij diverse locaties in 

Limburg en Noord-Brabant. Daarnaast 

is Adelante actief in de poliklinieken 

van ziekenhuizen en in de ambulante 

begeleiding.


