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NIEUWSBRIEF
Wie wil er in de oudercommissie van de BSO ??

Welkom!

Bezoek GGD

Jil vanaf augustus kom jij ook
elke week naar Les Enfants!
Gezellig, dat gaat helemaal
leuk worden!!

Op 6 juli heeft de GGD een bezoek gebracht aan onze BSO.
Na de eerste voorinspectie volgt er na drie maanden een
algehele controle op alle punten. Wij zijn daar goed doorheen
gekomen. Er zijn geen tekortkomingen geconstateerd. De
inspecteur is ook meegegaan op uitstapje naar het
Abtswoudse Bos om te kijken hoe de dagelijkse praktijk eruit
ziet. Van dit bezoek is een rapport gemaakt. Dit rapport zal
ter inzage liggen in de map op onze locatie. Ook kun je het
rapport bekijken via onze site met de link Landelijk Register
Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

Daniëlle Breedveld
Daniëlle werkt nu op ons
kinderdagverblijf. De
komende tijd zal zij ook af en
toe bij de BSO te vinden zijn.

Oudercommissie
Wij zijn op zoek naar ouders die zitting willen nemen in onze
oudercommissie. Onze commissie zal gaan bestaan uit drie
ouders. De oudercommissie behartigt de belangen van de
kinderen en ouders/verzorgers van Les Enfants. Indien er
interesse is om plaats te nemen in de oudercommissie dan kan
een mailtje gestuurd worden naar info@kinderopvanglesenfants.nl

Programma voor de zomer
De vakantie is begonnen. Een heerlijke tijd voor ons omdat
we lekker de hele dag op pad kunnen gaan! We hebben weer
leuke dingen bedacht en de gehele 6 weken hebben we ook
onze beschikking over een stint.
Ook zullen we af en toe samen met de vogelgroep van het
kinderdagverblijf op pad gaan.
Zo staat er op het programma; een bezoekje aan het
maisdoolhof, de speeldernis, natuurspeelplek ‘ de
hammenpoort’, een dagje strand, naar de boerderij van boer
van den Ende, appels plukken, een kampvuurtje maken en iets
lekkers bakken, en nog veel meer! Tot in de vakantie!!
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Wat doen wij allemaal?
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