
 

Het logeerweekend vindt twee keer per maand plaats en duurt van 
vrijdagmiddag 14.00 uur tot en met zondagmiddag 14.00 uur. Het weekend 
vindt plaats op Europarcs in Biddinghuizen. 

|  VASTE BEGELEIDERS
We werken met vaste begeleiders tijdens het 
logeerweekend. De begeleiders blijven in principe het 
hele weekend, er zijn geen tussentijdse wisselingen. 
Het aantal begeleiders wordt bepaald aan de hand 
van de deelnemers. We bieden 1-op-1 of 1-op-3 
begeleiding. Door de intensieve begeleiding en de 
kleine groepjes kunnen we tijdens het weekend veel 
persoonlijke aandacht geven. De kinderen komen 
tijdens de activiteiten die we uitkiezen allemaal tot 
hun recht. Op die manier is er voldoende toezicht en 
kunnen we direct bijsturen waar nodig.

|  ACTIVITEITEN
Een logeerweekend zit boordevol activiteiten in en 
rondom de accommodatie. We gaan bijvoorbeeld 
knutselen, muziek maken, koken en bakken, sport en 
spel. De activiteiten worden aangepast aan wat de 
groep leuk vindt.Er wordt gekeken naar een ieder zijn 
of haar niveau. Er is natuurlijk ook tijd om te relaxen. 
Is het nodig dat uw kind tijdens het weekend ook 
huiswerk voor school maakt, wilt u dit dan vooraf in 
een e-mail aan ons doorgeven? Dan kunnen we daar 
rekening mee houden.

|  CORONAMAATREGELEN
Momenteel zijn er allerlei maatregelen om het 
coronavirus terug te dringen in ons land. Sommige 
activiteiten kunnen we daarom niet doen, bijvoorbeeld 
zwemmen. Zodra dat weer kan, laten we het u weten. 
Vanaf dat moment is het fijn als u zorgt dat er ook 
zwemkleding en een badlaken in de logeertas zit.

|  WASSEN & DOUCHEN
We willen graag dat de kinderen schoon en fris naar 
bed gaan en na het ontbijten zich weer opfrissen voor 
de dag die voor hun ligt. We nemen hierbij zoveel 
mogelijk de uitgangspunten vanuit thuis me. Bij 
Home4Kids willen we de zelfredzaamheid stimuleren. 
Jezelf wassen hoort hier ook bij. Wij nemen daarom 
de tijd om de kinderen hierin te begeleiden en zoveel 
mogelijk zelf te laten doen. De begeleiders hebben 
respect en waardering voor de lijflijke intieme grenzen 
die de kinderen aangeven.

|  AVONDPROGRAMMA
’s Avonds zullen we met de kinderen een spelletje 
doen of een film kijken. Bij het kiezen van een film 
houden we rekening met de leeftijd van de kinderen. 
We houden de richtlijnen van de Kijkwijzer aan. 
We kijken geen films met geweld, occulte inhoud, 
angstige of heftige situaties.

|  NAAR BED GAAN
Voor de bedtijden hanteren we de richtlijnen van de 
jeugdwet. Kijk op www.richtlijnenjeugdhulp.nl. Voor 
meer informatie hierover. Het in slaap vallen kan voor 
sommige kinderen moeilijk zijn omdat ze niet thuis 
zijn. Om het slapen makkelijker te maken, stemmen wij 
het slaapritme zoveel mogelijk af op het ritme thuis.

|  VERVOER
U kind komt met de taxi of u brengt en haalt uw kind 
zelf naar de accommodatie. Wij spreken onderling 
met u af hoe uw kind naar het logeerweekend komt.

|  GEBRUIK VAN MOBIELE TELEFOON OF TABLET
Het hebben en gebruiken van een mobiele telefoon 
of tablet is ook voor de kinderen die naar Home4Kids 
komen de normaalste zaak van de hele wereld. Ze 
mogen deze ook meenemen naar het logeerweekend. 
Het continu gebruik van een mobiele telefoon 
of tablet hoort niet bij de doelstellingen van het 
logeerweekend. Bij aanvang van het logeerweekend 
worden de mobiele telefoons en tablets ingeleverd. 
Tijdens het weekend zullen we mobiele-tijd inlassen. 
De kinderen mogen dan gedurende een van tevoren 
vastgestelde tijd hun telefoon of tablet gebruiken. 
Tijdens het logeerweekend willen we het contact 
met het thuisfront beperken. De mobiele-tijd die we 
inlassen zal dan ook kort zijn.

|  BIJ NOODGEVALLEN
Het kan voorkomen dat er toch iets waarvoor u ons 
nodig heeft tijdens het weekend. Omdat de kinderen 
hun telefoon en tablet in moeten leveren zijn zij 
niet via die weg voor u bereikbaar. Bij noodgevallen 
kunt u ons bellen. Wij zijn tijdens het weekend altijd 
bereikbaar op 06 14 42 25 93.
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Wat leuk dat je bij ons komt logeren! We kijken er enorm naar uit om je te 
verwelkomen in ons logeerhuis. We hebben zin om samen toffe activiteiten 
te gaan doen en samen te spelen. Om je goed voor te bereiden hebben we 
ook voor jou wat informatie op een rijtje gezet. Lees dit goed door!

|  HOE ZIET EEN LOGEERWEEKEND ER UIT? 
Vrijdag
Het logeerweekend begint op vrijdagmiddag. Tussen 
14.00 en 15.00 uur kom je aan op het recreatiepark. 
Wij hebben met je ouders/verzorgers afgesproken 
hoe je bij ons komt. Je komt met de taxi of je wordt 
gebracht. 

Om 15.00 uur start het logeerweekend. Eerst eten 
& drinken we gezellig iets met elkaar. Dat is ook een 
moment om samen te bespreken hoe het weekend er 
verder uit gaat zien.

Van 16.00 – 18.00 uur gaan we een leuke activiteit 
doen. Je kunt denken aan zwemmen, knutselen, 
bakken, wandelen enzovoorts. 

Daarna is het tijd om te eten. Elke vrijdag eten we 
frietjes. Na het eten kijken we televisie en gaan jullie 
om de beurt douchen, pyjama aandoen en gereed 
maken voor bed. De bedtijden verschillen per leeftijd, 
hiervoor hanteren we de richtlijnen van de jeugdhulp. 
Je kunt deze vinden op: www.richtlijnenjeugdhulp.nl.

Zaterdag
Op zaterdag staan we om 8.00 uur op. Om 8.30 
uur ontbijten we met elkaar. Na het ontbijt kun je 
je gereed maken voor de dag. Om 10.00 uur start 
de eerste activiteit. We doen dan altijd iets actiefs, 
bijvoorbeeld zwemmen, wandelen, voetballen of naar 
de kinderboerderij. 

Om 12.00 uur gaan we terug naar het huisje om 
te lunchen. Na de lunch vinden er verschillende 
activiteiten plaats. Om 17.00 uur zijn we allemaal 
terug in het huisje en is er een rustmoment. 

Om 18.00 uur gaan we weer gezellig eten met elkaar. 
Na het eten kijken we film of doen we een spelletje. 
Daarna maken jullie je een voor een weer gereed om 
naar bed te gaan. 

Zondag
Op zondag slapen we een beetje uit en staan we om 
9.00 uur op. Om 9.30 uur ontbijten we met elkaar. Na 
het ontbijt kun je je gereed maken voor de dag en is er 
weer ruimte voor een activiteit.

Om 12.00 uur gaan we lunchen. Na de lunch vindt er 
nog een korte activiteit plaats. En we zorgen er met 
zijn allen voor dat we om 14.00 uur het huisje netjes 
achter kunnenlaten. Je wordt met de taxi naar huis 
gebracht of door jouw ouders/verzorgers opgehaald. 

Hoe je naar huis gaat hebben we met je ouders/
verzorgen al afgesproken.
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|  LOGEERTAS
Wat stop je allemaal in je logeertas? 

We willen dat je zelf de volgende spullen 
meeneemt:
•   2 handdoeken en 2 washandjes
•   toiletartikelen, o.a. tandenborstel, tandpasta, 

kam of borstel, douchegel en shampoo. En 
eventueel andere toiletartikelen als je die 
nodig hebt

•   3 broeken en 3 shirts en/of truien
•   3 onderbroeken, 3 hemden en  

3 paar sokken
•   zwemkleding & badlaken
•   pyjama en een knuffel of iets anders 

vertrouwt van thuis


