
 

 

 

 
 

 

Onderwerpen: 

Zomervakantie  

De zomervakantie komt eraan! Graag uw 
kinderen aanmelden voor 1 juli op de lijst die op 
de groepen hangen zodat wij rekening kunnen 
houden met het kindaantal en daarop uitjes 
kunnen organiseren. 

Heeft u hierover nog vragen stel ze gerust aan: 
Yildiz Oglakci (directeur) 06-34405720 of een 
email versturen naar info@happykidsalmere.nl 
Uw mag ook eventueel direct naar de groepen 
bellen dit kan tussen 11.45 en 15:00 uur: 

 Tropenrooster 

Er zijn een aantal scholen die de komende 
periode een tropenrooster hanteren. Dit 
betekend dat de scholen eerder uit zijn. Wij 
kunnen uw kind eerder ophalen, dit dient u wel 
bij ons aan te geven. Bij het niet tijdig 
aangeven halen wij uw kind op om reguliere 
tijd. Voor de opvang buiten de reguliere uren 
hanteren wij een strippenkaart á € 8,50 per 
uur. (De extra uren op strippenkaart worden 
opgenomen in de jaaropgave van uw kind. Dit 
betekend dat u de extra uren terug kunt 
ontvangen via de belastingdienst.) 
 

Studiedagen 
Als uw kind een studiedag heeft dient u dit 2 
weken van tevoren aan te geven. Als u vso in 
uw contract heeft, dan kunt u uw kind op een 
studiedag vanaf 7:00 uur naar de opvang 
brengen. Heeft u geen vso in uw contract, dan 
kunt u uw kind vanaf 8:30 uur brengen. Als 
kinderen zonder aanmelding op een studiedag 
worden gebracht, wordt dit extra in rekening 
gebracht d.m.v. facturatie via strippenkaart. 
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Eindfeest 

 
 
Op 5 Juli 2019 is het eindfeest van Happy Kids. Op 
de groepen hangt een lijst met activiteiten voor de 
ouders. Plezier is gegarandeerd! 
 
Activiteiten:  

- Zakslaan 
- Gladiatorenspel 
- De sweeper 
- Voetbaltoernooi 

 
Wij zouden het super leuk vinden als u mee wilt doen 
met bovenstaande activiteiten. Naast een döner stand 
en een patatkraam is een gerecht vanuit uw eigen 
keuken erg op prijs gesteld. In onze opvang hebben 
we veel culturen, het zou geweldig zijn om ook van 
elkaar te kunnen proeven. Als u een hapje of een 
drankje mee wilt nemen naar het feest, wilt u dit dan 
aangeven op de lijst op de groepen. 
 

Zonnebrandcrème 

 
De zomer is begonnen. Wij vragen u 
zonnebrandcrème, zwemkleding, handoek en 
reservekleding voor uw kind mee wilt geven naar de 
opvang met zijn of haar naam erop. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 

 
 

 

Stint  

 
De Stint wordt door de Rijksdienst voor het 
wegverkeer (RDW) weer getest en het ziet ernaar uit 
dat de Stint vanaf september weer op de openbare 
weg mag gaan rijden! 
 
De stint zal in de zomervakantie opgehaald worden 
voor aanpassingen volgens de nieuwe eisen en voor 
het besturen van de stint moet je in bezit zijn van een 
rijbewijs. 

Kamp 
De aanmeldingen voor kamp zijn afgerond! 
Binnenkort ontvang meer informatie en het 
draaiboek. 
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