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Ga mee op reis met het leukste kinderpaspoort van Amersfoort!
ZomerPretPas Soesterkwartier & Isselt is een boekje in paspoortvorm vol zomeractiviteiten waarmee
kinderen, samen met hun ouder/verzorger, een superleuke goedkope thuisvakantie kunnen beleven.
In de zomervakantie is het vaak een hele uitdaging voor ouders/verzorgers om leuke dingen met de
kinderen te ondernemen. Wat is er te doen aan activiteiten en hoe past dat binnen jouw budget?
Zomerpretpas Soesterkwartier & Isselt is een kinderpaspoort waarin ruim 50 zomeractiviteiten staan.
Alle basisschoolkinderen van 4 t/m 12 jaar, die in het Soesterkwartier & Isselt wonen, krijgen het
kinderpaspoort gratis via school mee naar huis. Met de ZomerPretPas kan ieder kind samen met
ouders/verzorgers een stoere, goedkope en superleuke thuisvakantie beleven.
De zomeractiviteiten zijn verdeeld in vijf eilanden: Creatiefeiland, Smuleiland, Natuureiland,
Ontdekeiland en Sporteiland. Kinderen krijgen na afloop van elke zomeractiviteit een stempel.
Achterin het kinderpaspoort staan stempelpagina’s waarop deze stempels verzameld kunnen worden.
Daar staat ook de eindbestemmingsbon waar zes speciale stempels op verzameld moet worden. Een
bon waarmee kinderen na de zomervakantie een speciale superactiviteit kunnen doen met flinke
korting.
Afgelopen zomer, in de zomervakantie 2017, hebben alle basisschoolkinderen die in het
Soesterkwartier wonen een ZomerPretPas via school gekregen. Dat zijn 1265 kinderen. De
basisscholen in de wijk hebben meegedaan en verschillende basisscholen buiten de wijk. Aan de
scholen buiten de wijk is gevraagd of ze uit hun systeem konden achterhalen hoeveel kinderen er uit
het Soesterkwartier bij hun op school zitten en of ze die kinderen een ZomerPretPas konden geven.
Dit hebben ze allemaal gedaan behalve 1 school: De Vrije School. Die wilde niet meewerken aan deze
actie.
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Scholen in de wijk hebben de ZomerPretPassen uitgedeeld aan de kinderen. Scholen buiten de wijk
regelde dat kinderen uit het Soesterkwartier de ZomerPretPas bij het secretariaat konden komen
ophalen of de school stuurde via e-mail een brief naar de ouders waarmee ze de ZomerPretpas bij
Informatiewinkel 033 konden ophalen.
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Aantal Zomeractiviteiten:
Er stonden 51 activiteiten in de ZomerPretPas. Activiteiten in de wijk en iets daarbuiten. 1 activiteit is
uiteindelijk niet doorgegaan. Het betrof ouder & kind massage. Reden: er waren geen aanmeldingen.
Ook varen in een kano van KVkeistad viel in het water. Ze hadden geen aanmeldingen, iets wat
verbaasde gezien de indruk was dat dit een zeer populaire activiteit zou zijn. Er bleek iets mis met
hun aanmeldingssysteem. (aanmelden moest via email) De activiteit is uiteindelijk niet doorgegaan.
Wat vonden de kinderen van de ZomerPretPas?
Geweldig! Kinderen waren zeer enthousiast over het boekje, de vormgeving en de activiteiten. In het
sparen van stempels waren veel kinderen erg fanatiek. Ze vonden dat echt superleuk.
*Van veel ouders/ verzorgers vernam ik dat men toch graag een overzicht had gewild waar per
week/dag aangegeven stond wat er te doen was en op welke blz de informatie stond. De bedoeling
was dat ouders/verzorgers/kinderen zelf in het kinderpaspoort op zoek gingen naar de activiteiten
maar dat bleek voor een groot aantal ouders een hele opgave.
*Ook vernam ik dat soms activiteiten gemist waren omdat men het te laat in het kinderpaspoort had
ontdekt of eroverheen had gekeken.
*Kinderen die wel op vakantie gingen wilde niet meer op vakantie omdat de activiteiten in de
ZomerPretPas veeel leuker waren.
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*Eea valt en staat met de inzet van ouders/verzorgers. Soms vergaten die de ZomerPretPas mee te
nemen of hadden zij geen zin maar het kind wel. Bijvoorbeeld bij Zandfoort aan de Eem kon je
zandkastelen bouwen voor een stempel. Daar hoorde ik dat een meisje samen met een ander meisje
een zandkasteel had gebouwd. Het ene meisje had wel haar ZomerPretPas bij zich maar het andere
meisje niet. Dat meisje rende naar haar ouders om haar ZomerPretPas te halen waarop die ouders
zeiden dat ze het niet bij zich hadden. Meisje diep teleurgesteld.
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Hoeveel vrijwilligers waren bij de ZomerPretPas betrokken?
Meer dan 20, te veel om op te noemen want veel activiteiten in de ZomerPretPas werden bij
verschillende initiatieven en organisaties ook nog eens georganiseerd en uitgevoerd door
vrijwilligers.
Behaalde doelen
Alle doelen zijn behaald.
-Er is samengewerkt met veel initiatieven en organisaties in de wijk
- Er stonden heel veel gratis activiteiten in de ZomerPretPas
- Kinderen hadden het gevoel ”erbij” te horen want iedereen kreeg een ZomerPretPas. Het leuke was
ook dat kinderen (die elkaar niet kende) als ze elkaar tegen kwamen bij activiteiten bespraken met
elkaar wat ze al gedaan hadden en /of nog gingen doen en elkaar hun stempels lieten zien.
- In de ZomerPretPas hebben we aangegeven of een activiteiten toegankelijk was voor
rolstoelgebruikers. Dit werd zeer gewaardeerd.
- Veel organisaties die eerst geen zomervakantieactiviteit organiseerde hebben speciaal voor de
ZomerPretPas wel activiteiten georganiseerd en waren daar zelf ook erg enthousiast over
-Ouders en kinderen waren echt blij met de ZomerPretPas. Zo konden ze iets ondernemen tijdens de
zomervakantie. Ook waren mensen verbaasd over wat er allemaal te doen was en kwamen ook
activiteiten/organisaties tegen waarvan ze het bestaan niet wisten.
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Binnengekomen reactie:
Lieve mensen van de pretpas, bedankt voor dit super leuke initiatief!! We hebben erg veel plezier
gehad van de vele leuke activiteiten. Heel tof
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Weetjes over de ZomerPretPas:

-

-

We hebben samengewerkt met het Wijkmuseum om een leuke speurtocht te maken in het
museum voor kinderen. De vrijwilligers van het Wijkmuseum hebben de vragen gemaakt en
wij hebben die vragen nog iets bijgewerkt en kosteloos in een mooi jasje gestoken zodat het
Wijkmuseum een mooie pdf vragenlijst heeft om te geven aan kinderen. (speurtocht is ook
te gebruiken buiten de ZomerPretPas periode)
Er was heel veel interesse uit andere wijken. Ik ben benaderd door verschillende instanties of
ze voor bij hun bekende gezinnen ook een ZomerPretPas konden krijgen. Ook ouders uit
andere wijken benaderde mij en de informatiewinkel hoe ze een ZomerPretPas konden
krijgen . Informatiewinkel033 was het afhaalpunt voor de ZomerPretPas.
De wijkwebsite besteedde elke week veel aandacht aan de ZomerPretPas activiteiten
De Keistadkerk heeft bij haar leden een inzamelingsactie gehouden voor kleine kadootjes
voor de kinderbingo
Aan het einde van de ZomerPretPas periode hebben we een leuke middag georganiseerd
waar een aantal prijsuitreikingen waren van een aantal prijsvragen in de ZomerPretPas .
Locatie: Verkeerstuin. Daarnaast hadden we een kinderbingo georganiseerd met mooie
prijzen en na afloop kreeg elk aanwezig kind een kleine attentie mee. Ook was er drinken en
iets lekkers . Alles gratis uiteraard. De middag was een groot succes.
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Zelfs de politie kwam een geïnteresseerd kijkje nemen tijdens een zomeractiviteit. Kinderen mochten
met de agenten op de foto.
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Jeugd sportfonds & Jeugd cultuurfonds heb ik benaderd of ik een advertentie van hun organisatie
erin mocht zetten om ouders te informeren van het bestaan van de fondsen. Ook zij waren erg
enthousiast.
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Tussen alle activiteiten hadden we verschillende grappige spelletjes en een kleurplaat verstopt in de
ZomerPretPas . Daarnaast een tekenwedstrijd waarmee je bioscoopkaartjes kon winnen, een selfiewedstrijd waarmee je een ijsje kon winnen, een puzzeltocht van de fietsboot en een speurtocht door
de wijk waarbij je letters moest zoeken die in de wijk waren verstopt. De oplossing kon je inleveren
en daarmee kans maken op mooie prijzen.
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