
   
 
Eersel, 1 april 2019    

Betreft: Buitenschoolse opvang op De Klepper   

 

 

 

Beste ouder, 

Een paar weken geleden informeerden we u over over het feit dat we vanaf maandag 19 augustus 

buitenschoolse opvang gaan verzorgen op De Klepper. Graag stellen we u in de gelegenheid om 

kennis te maken met onze bso, ook wel de Clup genaamd. Daarom organiseren we voor alle 

leerlingen van de Klepper op drie middagen een leuke activiteit. Het zijn activiteiten die we de 

komende tijd ook op andere locaties op het programma hebben staan. Ze geven dan ook een goed 

beeld van wat we zoal doen op de Clup! 

De activiteiten vinden plaats op woensdag 10 april, woensdag 15 mei en vrijdag 24 mei van 13.30 

tot 16.00 uur. Het programma van de middagen vindt u in de bijlage. We zorgen ervoor dat elke 

activiteit geschikt is voor kinderen van de groepen 1 t/m 8.  

AANMELDEN VOOR DE KENNISMAKINGSACTIVITEITEN 

Wilt u uw kind aanmelden voor (een van) de kennismakingsactiviteiten? Dat kan door een mailtje te 

sturen aan communicatie@nummereen.com. Vermeld in de mail duidelijk de naam en leeftijd van 

uw kind en aan welke activiteit(en) uw zoon/dochter wil deelnemen. We zullen u uiterlijk een week 

van te voren een bevestigingsmail sturen. Het aantal plaatsen per middag is beperkt maar we 

zorgen ervoor dat elk kind minstens één keer kan deelnemen. Wie het eerst komt, het eerst maalt.   

AANMELDEN VOOR DE BUITENSCHOOLSE OPVANG  

Wilt u uw kind (straks) aanmelden voor de bso op de Klepper? Dat kan eenvoudig via 

www.nummereen.com/inschrijven. Meer over onze bso vindt u op 

https://nummereen.com/buitenschoolse-opvang/. Heeft u nog andere vragen? Neem gerust contact 

met ons op via 0497 – 51 78 14 of info@nummereen.com. 

We kijken ernaar uit om uw kind te verwelkomen bij een van de activiteiten! 

Met vriendelijke groet, 

Veronique Lommers 

Directeur Nummereen Kinderopvang  
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