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NIEUWSBRIEF
BSO Les Enfants is een feit!

Het heeft even geduurd, maar dinsdag 7 april zal de BSO voor het eerst haar
deuren openen!! Wij hebben plek voor een groep van 20 kinderen in de leeftijd
van 4-13 jaar. In de Simon Carmiggeltschool hebben wij een lokaal tot onze
beschikking.
De komende maand zullen wij ervoor zorgen dat we dit lokaal helemaal
inrichten zodat we een leuke en gezellige plek hebben om na schooltijd te
kunnen verblijven.
Maar natuurlijk zullen we net als bij het kinderdagverblijf er vooral op gericht
zijn om lekker naar buiten te gaan. Ook nu is het Abtswoudse Bos om de hoek,
een prima plek om ons na schooltijd te vermaken.
Op onze website is meer informatie te vinden over de buitenschoolse opvang!
Nog meer vragen? Stuur even een mail info@kinderopvang-lesenfants.nl of bel
naar Linda!

Inschrijven voor de
BSO? Dat kan door het
sturen van een mailtje!
Wij halen de kinderen
op in hun eigen lokaal
en gaan dan naar onze
eigen BSO plek.
Evelien zal gaan
werken op de BSO. Zij
is daar elke dag
aanwezig.
Kinderen van andere
scholen dan de Simon
Carmiggelt kunnen
zich ook inschrijven!
Uurtarief is 6,38 en we
zijn 51 weken per jaar
geopend.
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Juﬀenweek 2015
In de week van 16-20 maart zullen alle leidsters hun verjaardag vieren. Via de oudercommissie
heeft iedereen hier al bericht over gekregen. Het thema is lente en daar hebben we allemaal wel
zin in! Afgelopen week zijn we met de kinderen al op zoek gegaan naar de lente, maar hebben
haar nog niet gevonden helaas!!
We hopen de lente in onze
juﬀenweek wel tegen te komen.
Een ieder die nog iets wil weten
over de juﬀenweek?Vraag het
ons of een van de leden van de
oudercommissie ( Sabine Storm,
Gaby Wijtman of Annemieke van
Doorne)

Op zoek naar de lente
Steeds een groter aantal ouders vraagt of het mogelijk is om het maandbedrag voor de opvang
ook per automatische incasso te laten afschrijven. We hebben ons hier even in verdiept en
besloten om in het vervolg inderdaad elke maand automatisch te incasseren. Voor diegene die
dat ook willen, zij kunnen hiervoor een ‘overeenkomst’ tekenen. Deze week zullen wij alle ouders
vragen of zij hier interesse in hebben. Voor diegene die liever het
maandbedrag zelf overmaken? Natuurlijk is dat ook mogelijk, maar wij
Afscheid nemen we
zullen in het vervolg hiervoor wel 2,75 per maand administratiekosten in
van Kai en Evi. Zij
gaan naar de
rekening gaan brengen.
Per 16 maart zal Samantha van Schaick ons team komen versterken. Zij
zal drie dagen bij de vlinders komen. Samantha heeft al enkele jaren
ervaring in de kinderopvang. Ook Marley Staakman is een nieuw lid van
ons Les Enfants team. We heten jullie van harte welkom Samantha en
Marley!!
Op de parkeerplaatsen hebben we de
markering enigszins aangepast. Aan
iedereen de vraag om hierop te letten en
in het vervolg tussen de gele lijnen te
parkeren!

Onze nieuwe website is online!!!
www.kinderopvang-lesenfants.nl

basisschool! Veel
plezier met dit nieuwe
avontuur!
Van harte gefeliciteerd
voor Josephine, Senn,
Sem, Kai en Evi! Fijne
verjaardag allemaal!!
Welkom bij Les
Enfants!! Teije, Bowe
en Ray. Jullie komen
nu elke week bij ons
spelen, Gezellig hoor!!

