Beste ouders/verzorgers,
Voor u ligt het programma voor de herfstvakantie. Om de dagen zo soepel mogelijk te laten
verlopen willen wij u vragen om uw kind vóór 09:30 uur te brengen.
Aangezien het weer niet helemaal te voorspellen is, is het handig als uw kind(eren) een extra
tas met reserve kleding mee heeft. Voor het geval dat
Als de weersomstandigheden het toe laten kan het zijn dat we ‘spontaan’ met de kinderen op
stap gaan.
Wij vragen u om (via KindPlanner) op tijd aan ons door te geven wanneer uw kind(eren) niet
aanwezig zal zijn. Geeft u niets door, dan gaan wij ervan uit dat uw kind aanwezig is.
Wij hopen op een vakantie met, opnieuw, mooi weer en een hoop gezelligheid!
Groetjes,
Mizgin, Marije, Dominique, Hikmet en Vanessa

Adres: Zwaluwstraat 15
Tel.: 06 52 36 05 45

Maandag 18 oktober:
Tijdens het spelen in het park gaan we ook op zoek naar knutsel materiaal. Bladeren, takjes, noem
maar op. Alles mag meegenomen worden om er een mooi knutselwerk van te maken.
Vanmiddag spelen we een spel. Een spel met een rad, balletjes en cijfers. Weet jij welk spel het
is…..??
Natuurlijk, BINGO! Wie heeft er als eerste zijn/haar kaart vol?

Dinsdag 19 oktober:
Vandaag is het tijd voor…
Met ons zelf versierde T-shirt maken we er met z’n allen een groot
Glow In The Dark feest van!
Muziek aan en gaan! Tijd voor een feestje!

Woensdag 20 oktober:
Vandaag is BSO De Regenboog gesloten. De kinderen zijn welkom op Het Balkon.
Het programma voor vandaag vindt u op www.un1ek.nl
Adres: Jacob van Heemskercklaan 68
3144 DK Maassluis
Tel. nr.: 0652360305

Donderdag 21 oktober:
Vanochtend gaan we, van glazen potjes, ons eigen kabouter huisje. Hoe
gaat jouw huisje eruit zien?
Als het weer mee zit, nemen we onze lunch mee naar buiten voor een
picknick en kunnen we vanmiddag langs Avonturis.

Vrijdag 22 oktober:
Vandaag is BSO De Regenboog gesloten. De kinderen zijn welkom op Het Balkon.
Het programma voor vandaag vindt u op www.un1ek.nl
Adres: Jacob van Heemskercklaan 68
3144 DK Maassluis
Tel. nr.: 0652360305

