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NIEUW THEMA VOOR
VLINDERS EN VOGELS
START VOLGENDE
WEEK
‘ HIER WOON IK ‘

Paashaas brengt
ons nieuwe
babykonijnen

BEDANKT ALLE OUDERS
VOOR HET LEUKE CADEAU
MET JUFFENWEEK!

NIEUWSBRIEF
Opening BSO - Uilengroep
De afgelopen weken is er hard gewerkt aan het
opknappen en het in orde maken van de
groepsruimte van de ‘ uilengroep’.
Aanstaande dinsdag 7 april is het dan echt zover!!
BSO Les Enfants zal feestelijk worden geopend.
Natuurlijk zullen alle kinderen die daadwerkelijk
een ‘ uil’ gaan worden, ons helpen met de
opening. Maar ook de grootste rupsen, de
vlinders en de vogels zijn uitgenodigd om langs te
komen. Op het plein hebben we een springkussen, verschillende leuke spelletjes en andere
activiteiten.
Omdat wij de kinderen zolang mogelijk willen laten genieten van de feestelijkheden op het plein
van de Simon Carmiggeltschool, zullen de vlinders en de vogels niet op de gebruikelijke tijd van
16.00 uur al terug zijn bij Les Enfants. Daarom willen wij de ouders van de vlinders en vogels
vragen om voor 1 keer hun kindje op te halen bij de Simon Carmiggeltschool aan de Fuutlaan 13
in Tanthof -Oost. De rupsen zullen tussen vier en half vijf wel weer teruglopen naar de
Abtswoude.

Automatische incasso
Afgelopen maand hebben velen al de overeenkomst tot automatische
incasso ingevuld. Nog niet ingevuld?? Dat kan natuurlijk nog steeds.
Vraag er even naar bij 1 van de leidsters. Zij zullen dan een formulier
meegeven.

Automatische
incasso zal pas
plaats gaan vinden
nadat de
bevestiging via de
mail is ontvangen

In de maanden maart en april zal nog geen automatische incasso
plaatsvinden. Allereerst moeten nu alle gegevens worden verwerkt. Nadat
dat is gebeurd, krijgt iedereen die de overeenkomst heeft getekend, een
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bevestiging via de mail. Verzoek dus aan iedereen die de
factuur van maart nog niet hebben voldaan, dit alsnog te doen.
Ook voor de maand april dient de factuur zelf te worden
overgemaakt.

Wat ontzettend veel geknutselde
bloemen hebben we mogen ontvangen.
Het kiezen van de winnaars viel dan
ook niet mee.
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Speurtocht naar
eieren van de
paashaas was erg
leuk en lekker!!

Welkom bij Les Enfants
Deze maand mogen wij welkom heten! Tim, Sam, Kees en
Giovanni. Gezellig dat jullie elke week bij ons komen spelen.
Wij vinden dat erg leuk!
Van harte gefeliciteerd met jullie verjaardag! Boris, Ella,
Jenna, Dominika, Djex, Alexandra, Kees, Thijs en Katey, Luca,
Skip, Miah en Isa! Wij hebben (of gaan nog )weer heerlijk veel
feestjes gevierd (vieren)!
De maand april is er ook 1 van afscheid nemen helaas! Het
grote schoolavontuur wacht voor Luca, Skip, Miah, Isa en Sep!
Het is tijd om uit te vliegen vogeltjes!!

Fijne Paasdagen allemaal!!
Groetjes van Wendy, Diana, Chantal, Evelien, Silvia, Carola,
Lianne, Wendy, Maaike, Mary, Marley, Marijke, Samantha
en Linda
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