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Onderwerpen:

Zomervakantieplanning A,B en C
De zomervakantie komt eraan en wij hebben weer
leuke activiteiten voor de kinderen gepland.
Houd er in de zomervakantie rekening mee dat uw
kind(eren) voor 9:00 uur aanwezig moeten zijn. Dit
i.v.m. de geplande uitjes. Staat er geen uitje gepland
dan mag u uw kind tot 09.30 brengen.
Alle uitjes zijn onder voorbehoud van het weer!
Komt u toch later dan 9.30 uw kind brengen, meld u
dit dan bij de leiding van de groep of aan Yildiz
Oglakci
Heeft u hierover nog vragen stel ze gerust aan:
Yildiz Oglakci (directeur)
Week 1
Maandag 15-7
A
B
C
Dinsdag 16-7
A
B
C
Woensdag 17-7
A+ B

Activiteit
Sport en Spel
Muziekdag
Koken + Sport

C

Coronel sports
(Klimmen)

Donderdag 18-7
A
B
C
Vrijdag 19-7
A
B
C

Speurtocht
Dierenasiel
Duinrell tikibad
Kinderboerderij Stek

Bootjes maken
Linnaeushof
Sieraden maken +
Football
Bizonplantsoen
Sieraden maken +
koken
Game dag

Week 2
Maandag 22-7
A
B
C
Dinsdag 23-7
A
B
C
Woensdag 24-7
A+B
C
Donderdag 25-7
A
B
C
Vrijdag 26-7
A
B
C
Week 3
Maandag 29-7
A
B
C
Dinsdag 30-7
A

Activiteit
Zandkastelen bouwen
Speeltuinen +
fietstocht
Sportdag
Oud Valkeveen
Voetbaltoernooi
Blaaspijp maken
Waterpret/ sport en
spel
Kamp
Kids playground
Kids playground
Kamp
Op locatie spelen
Koken
Kamp
Activiteit
Theater
Gamedag
Sokpop maken
Spa dag

B

Spa dag

C

Muziek en speurtocht

Woensdag 31- 7
A+B+C
Donderdag 1-8
A
B
C
Vrijdag 2-8
A
B
C

Speelhaven
Goochelen
Goochelen
Bobbejaanland
Chilldag
Chilldag
Chilldag

Extra info Zomervakantie
De eerste 3 weken van de zomervakantie m.u.v.
de woensdagen kunt u uw kinderen naar hun
eigen locatie brengen.
Tijdens de woensdagen (de eerste 3 weken van
de vakantie) worden alle kinderen (Dus ook de C
kinderen) gebracht bij de zonnebloemweg!

Zwemkleding en
zonnebrandcrème
We verzoeken u om uw kind(eren) zwemkleding en
zonnebrandcrème mee te geven in de
zomervakantie vanwege de warme dagen die in het
verschiet liggen.

De laatste 3 weken van de zomervakantie zal de
locatie Zonnebloemweg gesloten zijn. Ouders met
een 52 weken contract brengen hun kinderen in Wijziging gegevens
die weken naar de Edelhertweg. (Belknopje =
BSO. U overhandigt uw kind aan het personeel van Als er veranderingen of wijzigingen zijn met uw kind
de BSO.
omtrent school of overige informatie willen wij dit
graag weten. Dus verzoeken wij de ouders om dit
Als u VSO in uw contract heeft dan kunt u uw
door te geven.
kind(eren) brengen vanaf 07:00 uur op de eigen
locatie. Als uw kind geen VSO in zijn/haar
contract heeft dan kunt u uw kind vanaf 08:30 uur
brengen.

Kamp
Woensdag 24-7 vertrekt de C groep naar HEINO
Summercamp.
De bus zal komen aan de Zonnebloemweg en zal
vertrekken om 9.15 uur precies. De bus wacht
niet, dus als u het niet redt om uw kind op tijd
naar de zonnebloemweg te brengen zal u uw kind
met eigen vervoer naar de kamp locatie moeten
brengen.
Wij verzoeken u om uw kind 8:15 bij de
Zonnebloemweg te brengen.
Het draaiboek van het kamp krijgt u vrijdag 12
juli.

