
 

 
Hoe leuk zou het zijn…! 
 Als papa of mama jou zelf naar school brengt? 
  Papa en mama eens meekijken tijdens lesuren of therapie? 
 Jouw papa of mama de ouders van klasgenootjes leert kennen? 
   Dat je na school samen met je vriendjes kunt spelen? 
 Dat je met je vriendinnetjes knutselt na schooltijd?  
 
Dat kan allemaal tijdens ‘Ut fan (t)Hus’ in de Ronald McDonald Hoeve.  
 
Wat houdt ‘Ut fan (t)Hus’ in? 
Papa, mama, broertjes, zusjes of opa en oma, logeren samen met jou in een aangepast 
appartement in de Hoeve.  
Kinderen uit jouw klas worden gezamenlijk uitgenodigd, zodat alle vriendjes en 
vriendinnetjes erbij kunnen zijn! 
De vrijwilligers van de Hoeve zorgen voor een leuk vrijblijvend activiteitenprogramma:  
o Maandag (of woensdag) een gezamenlijke (pannenkoeken)maaltijd;  
o Woensdagmiddag (of vrijdagmiddag) activiteit voor alle kinderen. 
 
Wat is er nog meer in de Hoeve? 
In de Hoeve kun je spelen in de leuke speelkamer, spelen op de speelzolder, of samen in de 
glijbanen van de 2e naar de 1e etage en naar beneden. Je kunt ontspannen in de 
snoezelruimte. Ook is er een gezellige woonkeuken waar papa en mama rustig een kop 
(gratis) koffie drinken of gezamenlijk koken. 
Willen jullie het weekend voorafgaand of na afloop al komen, dan is dit mogelijk op basis 
van beschikbaarheid.  
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Wat kost het? 
Appartement voor het hele gezin: 
Kosten per appartement voor twee nachten € 30 (€ 15 per nacht) en € 37,- schoonmaakkosten 
per verblijf.  
 
In samenwerking met school zijn hier twee midweken hiervoor gereserveerd:  
2017:  
Maandag 6 november t/m woensdag 8 november of  
woensdag 8 november t/m vrijdag 10 november 
2018:  
Maandag 29 januari t/m woensdag 31 januari of  
woensdag 31 januari t/m vrijdag 2 februari 
Een weekend ervoor of erna is wellicht ook nog een optie! 
 
Natuurlijk is dit leuk om dit voor (een deel) van de klas te organiseren. Dus  vind je dit leuk, 
laat papa of mama even het strookje invullen en neem het weer mee naar school of bel/mail  
direct met de Ronald McDonald Hoeve, telefoonnummer: 0512-380555 
info@ronaldmcdonaldhoeve.nl 
 
 
Een kijkje nemen in een appartement? 
Wil je van te voren zien waar je logeert, kijk op www.ronaldmcdonaldhoeve.nl  
Uiteraard mag papa/mama ook een afspraak maken, vraag naar Marc Stallinga of Nelly 
Brouwer 
 
Meer informatie 
Ronald McDonald Hoeve, Helomareed 2 in Beetsterzwaag (naast School Lyndensteyn)  
www.ronaldmcdonaldhoeve.nl 
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Ik ben geinteresseerd en wil graag meer informatie:  
 
Naam: ………………………………….naam leerling: ………………………………….. 
Mijn telefoonnummer: …………………………………………………………………… 
emailadres: ………………………………………………………………………………….. 
Klas: ……………………………………naam leerkracht: ………………………………. 

Ik ben geinteresseerd en wil graag meer informatie:  
 
Naam: ………………………………….naam leerling: ………………………………….. 
Mijn telefoonnummer: …………………………………………………………………… 
emailadres: ………………………………………………………………………………….. 
Klas: ……………………………………naam leerkracht: ………………………………. 
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