Gasselte, 12-03-2019
Beste ouder(s)/verzorger(s),
De meivakantievakantie komt alweer dichterbij. Voor het rooster is het noodzakelijk dat we weten
welke kinderen in de meivakantie gebruik gaan maken van de buitenschoolse opvang. Het thema
van deze vakantie is: Thema natuur!
Bij de brief vindt u een inschrijfformulier voor de meivakantie.
Het inschrijfformulier moet ingeleverd worden voor donderdag 21 Maart 2019.
Op het formulier staat ook aangegeven waar de activiteiten plaats gaan vinden.

Voor ouders die een contract hebben voor alle vakantiedagen in 2019: Er is op uw kind gerekend.
Wilt u wel het formulier inleveren zodat wij weten of uw kind wel of niet komt.

Voor de ouders met een overige variant: Schrijft u uw kind uiterlijk 21 Maart in, dan garanderen we
een plek op de aangevraagde dag. Heeft u zich opgegeven voor een vakantiedag, dan worden de
dagdelen in rekening gebracht ook al besluit u alsnog geen gebruik te maken van de aangevraagde
dagdelen.
Wanneer u na de aangegeven datum een verzoek indient, gaan we natuurlijk altijd kijken of het nog
mogelijk is een plek te regelen. We zijn alleen gebonden aan een maximum aantal kinderen per
leidster. Na de aangegeven datum inschrijven betekent dus dat er mogelijk geen plek meer
beschikbaar is.

In de vakantie zijn activiteiten georganiseerd in samenwerking met de locatie Eext. Wij zorgen voor
vervoer tussen de locatie. U kan uw kind brengen en halen op de eigen locatie graag voor 9 uur. De
kinderen zullen om 17.00 weer terug zijn op eigen locatie.

Mocht u nog vragen hebben over de brief, kunt u altijd contact opnemen met Karin Eisinga- Mekers
voor de locatie Gasselte of Jolein van den Brink voor de locatie Eext.

Met vriendelijke groet,

Het buitenschoolse opvang team

Opgavestrook Meivakantie
Hierbij geef ik mijn zoon/ dochter met de naam/namen:

……………………………………………………………………………………………………………….
Dag

Ik doe
mee!

Week

Activiteit groep 1 t/m 8

Maandag 29 April
(uitje)

Hele dag: uitje naar het Dwingerveld

Dinsdag 30 April
(hele dag in Eext)

Ochtend: mierenboerderij maken

Middag: buiten natuurspelletjes doen
Woensdag 1 Mei
Ochtend: warme lunch koken/bakken
(hele dag in Gasselte)
Middag: bloemen/planten laars maken
Donderdag 2 Mei
Ochtend: muziek maken in de natuur
(hele dag in Gasselte)
Middag: opdrachten in de natuur
Vrijdag 3 Mei
(hele dag in Eext)

Ochtend: bloembakken vullen met
nieuwe plantjes

Middag: buitenwandeling

5+ groep doet deze vakantie mee aan de activiteiten, er word extra uitdaging
geboden tijdens de activiteiten.

Datum:…………………………………………

Handtekening:………………………………

