NIEUWSBRIEF APRIL
Baloe Kalender
18 april

Baloe gesloten i.v.m.
2e paasdag

21 april

Chantal jarig

23 april

Pauline jarig

27 april

Baloe gesloten i.v.m.
koningsdag

Opa en oma week:
Nu alle coronamaatregelen bijna allemaal zijn
opgeheven kunnen wij jullie vertellen dat de
jaarlijkse opa en oma week op het kdv weer
door kan gaan. De opa en oma week zal zijn
van 16 t/m 20 mei. Opa’s en oma’s zijn die
week bevoorrecht om een kijkje te komen
nemen op de baby- en/of peutergroepen. De
officiële uitnodiging volgt snel.

Reminder doorgeven vakantie en ruildagen:
Van de meeste ouders hebben wij de vakanties
al doorgekregen voor de periode van april t/m
september. Mocht je onlangs nog
vakantieplannen hebben gemaakt, en dit nog
niet hebt doorgegeven, dan kan dit alsnog via
de mail: info@baloekinderdagverblijf.nl. Dit
geldt ook voor de mei vakantie.
Ruilaanvragen voor de zomerperiode in juli en
augustus dienen voor 1 mei as. te worden
aangevraagd. Ruilverzoeken die na 1 mei
worden ingediend kunnen niet meer
behandeld worden. Uiterlijk half juni
ontvangen jullie bericht of het ruilverzoek kan
worden ingewilligd.

Sponsorloop Alpe d’HuZes:
Op donderdag 2 juni gaat Willeke mee doen
met de Alp d’Huzes om geld in te zamelen
voor onderzoek naar kanker. Zij gaat
hardlopend de berg op.
Hiervoor willen wij met de kinderen van de
BSO een sponsorloop doen op donderdag 12
mei om 16:45 uur. Wij zullen dit met alle
kinderen van de paarse en gele groep in de
omgeving van de gele groep doen.
De kinderen van de BSO krijgen nog een
aparte uitnodiging hiervoor.
Doet jouw kind niet mee met de sponsorloop
maar wil je Willeke en het goede doel wel
steunen, kan dat door onderstaande QR code
te scannen. Alvast bedankt.

Foto link
Aankomende week wordt de link verstuurd om
de foto’s van maart te bekijken. Deze link blijft
een maand werkzaam.

Mochten jullie vragen hebben over deze
nieuwsbrief hoor ik het graag.
Groet Willeke en Chantal

