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NIEUWSBRIEF
Meivakantie
Welkom!!
Ybe, Tippi, Huib en Fleur van
harte welkom bij Les Enfants.
Wij vinden het erg leuk dat
jullie ook bij ons komen
spelen. We gaan er een leuke
tijd van maken!

Automatische
incasso zal in de
maand mei beginnen
Deze maand zal voor het eerst
de automatische incasso
plaatsvinden. De facturen
zullen zoals gewoonlijk via de
mail worden verstuurd. Deze
moeten altijd in de eigen
administratie worden bewaard
in geval de belastingdienst
hier in de toekomst naar
vraagt. Is een formulier
getekend voor de incasso??
Dan deze maand dus NIET
zelf overmaken. Rond de
20ste van de maand zal
worden geïncasseerd.
Sluitingsdagen BSO
Bevrijdingsdag; dinsdag 5
mei
Hemelvaartsdag; donderdag
14 mei

Onze eerst vakantie met opvang voor de hele dag staat te
beginnen. Wij hebben daar enorm zin in. We gaan elke dag
leuke dingen doen. Hieronder de planning voor de komende
twee weken.

Maandag 4 mei
Met een beetje geluk staat er morgen aardig wat wind op het
strand van Hoek van Holland, zodat onze vliegers hoog
kunnen zweven. Natuurlijk zullen we lekker struinen door de
duinen en eens bekijken wat we allemaal kunnen vinden.

Donderdag 7 mei

In Rotterdam Noord ligt een avontuurlijk terrein waar
kinderen kunnen spelen in en met de natuur. Er zijn bomen,
bosjes, takken, riet, water en zand om zelf van alles mee te
doen. Lekker vies worden is het motto!!

Vrijdag 8 mei
In Schiedam aan de Harreweg is een natuurspeeltuin waar we
heerlijk kunnen buitenspelen met natuurlijke materialen en
zelf tot spelen kunnen komen. Via het verbindende beleefpad
kunnen we naar de speelpolder lopen waar de kinderen weer
op een andere manier worden uitgedaagd.

Tweede Pinksterdag;
maandag 25 mei
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Maandag 11 mei
In deze tijd van het jaar zien we weer
vlinders en bijen vliegen. In de Papaver
is daar een tentoonstelling over te zien
met aansluitend een ontdekkingstocht
in de directe omgeving. Bij mooi weer
gaan we natuurlijk ook nog even naar
de waterspeeltuin aan de overkant.

Dinsdag 12 mei
Deze week zijn we er al aan begonnen,
onze eigen tipi hut in het Abtswoudse
Bos. Deze dag gaan we op speurtocht,
zullen we onze hut verder gaan maken en op zoek gaan naar een
geschikte stok zodat we daarna wellicht nog wat broodjes
kunnen bakken boven een kampvuurtje.

Als voorbereiding van de dag
vragen we alle ouders naar de
weersvoorspellingen te kijken
en met de keuze van de kleding
hiermee rekening te houden.
Denk ook aan extra
reservekleding, zwemkleding,
handdoek, regenpak, en laarzen.
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Vrijdag 15 mei
Bezoeken we Hoeve Ackerdijk op de Campina open
boerderijdag bij Boer van den Berg.
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