Hilvarenbeek, 8 september 2017

Geachte ouder(s),
De zomervakantie is nog maar net afgelopen of de herfstvakantie staat alweer voor
de deur. Dit jaar is de herfstvakantie van 16 oktober tot en met 21 oktober. Vanaf nu
kunt u uw kind aanmelden voor deze vakantieweek. De vakantie staat in het teken
van rond de wereld in vijf dagen. We gaan samen met de kinderen een reis maken
door de wekend. Zo gaan we naar Azië, Afrika en Europa. We gaan kennis maken
met verschillende gerechten en tradities. Het programma vindt u als bijlage bij deze
brief en is te vinden op www.klik-kinderopvang.nl.
De vakantie zal voor de kinderen van BSO Starrebos en BSO de Doelakkers
plaatsvinden op de eigen locatie. De kinderen van BSO de Vlinderakker gaan naar
BSO de Doelakkers. De kinderen van BSO de Wingerd, BSO de Driehoek en BSO
den Bukkum naar BSO Starrebos.
Opgeven is mogelijk tot 29 september 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 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.
Mochten er nog vragen of onduidelijkheden zijn dan kunt u contact opnemen
met de pedagogisch medewerker of met ondergetekende.
Met vriendelijke groet,

Katja Timmermans
Tel; 013-5057500
plaatsingen@klik-kinderopvang.nl

