Middelbeers, 6-6-2017
Geachte ouder(s),
Na afgelopen week is het voelbaar, de zomer is in aantocht. Daarmee denken wij
aan de zomervakantie en onze medewerkers zijn alweer druk bezig met alle
voorbereidingen. Dit jaar is de zomervakantie van maandag 17 juli tot en met vrijdag
25 augustus. Middels deze brief laten wij u weten dat u uw kind weer kan aanmelden
hiervoor.
Tijdens de zomervakantie is het thema “Vies is leuk”. We gaan op alle mogelijke
manieren ontdekken, bewegen, voelen en dus heel vies worden. Het gespecificeerde
programma volgt over een paar weken maar in de flyer kunt u al een eerste indruk op
doen. Deze is meegezonden met deze brief. TIP: breng vooral oude kleren mee
die echt vies mogen worden.
Voor de kinderen van BSO Bikkel zal de vakantie vooral op maandag, dinsdag en
donderdag plaatsvinden bij BSO Starrebos. Voor de woensdag en vrijdag kijken we
steeds of het kindaantal dit toelaat. Wanneer we hiervan afwijken zal dit altijd aan u
als ouder doorgegeven worden.
Opgeven is mogelijk tot en met maandag 3 juli 2017. Wij willen u vragen ook
werkelijk deze datum aan te houden zodat het voor ons ook mogelijk is om alle
processen tijdig te doorlopen. Bij aanmelden voor deze datum bent u gegarandeerd
van een plaats voor uw kind.
U kunt uw kind vanaf nu nog enkel aanmelden door op het ouderportaal de data van
aanwezigheid aan te geven. Dit hoeft dus niet meer op de locatie doorgegeven te
worden aan onze pedagogisch medewerkers.
Indien u vakantiedagen heeft ingekocht kunt u halve dagen of hele dagen opvang
afnemen. Halve dagen: 07:30 – 13:00 uur of 13:00 – 18:30 uur. Hele dagen 07:3018:30 uur.
Opgegeven dagen kunnen tot 14 dagen voor de start van de zomervakantie
kosteloos geannuleerd worden. Bij later afmelden worden de dagen alsnog in
rekening gebracht of verrekend met de vakantiedagen.
Wij willen u vragen om uw kind oude kleding aan te geven zodat ze ook lekker vies
mogen worden! Wij stellen onszelf niet aansprakelijk voor mogelijke kleding die niet
meer schoongewassen kan worden.
Mochten er nog vragen of onduidelijkheden zijn, kunt u contact opnemen met de
pedagogisch medewerkers van uw locatie of met ondergetekende.
Met vriendelijke groet,

Lianne Maes
Tel; 013-5057500
plaatsingen@klik-kinderopvang.nl

