Hilvarenbeek, 13-3-2018
Geachte ouder(s),
Het voorjaar is in aantocht. Daarmee zijn wij ook weer begonnen met de
voorbereidingen voor de meivakantie. Deze begint dit jaar op maandag 23 april en
eindigt op vrijdag 4 mei. Middels deze brief laten wij u weten dat u uw kind hiervoor
kan aanmelden volgens de inmiddels vertrouwde wijze in ons ouderportaal Konnect.
De meivakantie staat bol met spannende action games. We gaan veel verschillende
sporten en spellen doen waarbij de kinderen absoluut niet stil kunnen zitten. De flyer
vindt u in de bijlage en zal ook op de website geplaatst worden.
De vakantie zal bij voldoende aanmeldingen voor de kinderen van BSO Starrebos en
BSO de Doelakkers plaatsvinden/starten op de eigen locatie. De kinderen van BSO
de Wingerd, BSO den Bukkum, BSO Bikkel en BSO de Driehoek gaan naar BSO
Starrebos. De kinderen van BSO Bikkel kunnen aan het begin en einde van de dag
gebracht en gehaald worden in Middelbeers bij kinderdagverblijf Pimpeloentje omdat
wij voor het vervoer zorgen.
Opgeven is mogelijk tot en met maandag 9 april 2018.
Bij aanmelden voor deze datum bent u gegarandeerd van een plaats voor uw kind.
Daarna wordt uw aanvraag op onze wachtlijst geplaatst en hoort u later of we
personeel technisch de opvang van uw kind kunnen verzorgen.
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 meivakantie 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, kunt u contact opnemen
met de pedagogisch medewerkers van uw locatie of met ondergetekende.
Met vriendelijke groet,

Anke van den Brand
Tel; 013-5057500
Managerklik@doelakkers.nl

