DECEMBER 2012
De feestdagen; voor mij altijd een moment van rust met de (schoon)familie. Tradities vind ik mooi en met een Engelse schoonmoeder zijn die er volop rond de Kerstdagen. Zo is er altijd de kalkoen met stuffing en de echte Engelse Trifle. Een baksteen
op de buik na een uitgebreide maaltijd maar te lekker om te laten staan. Zelf ben ik meer van het echte wild, zelf bij elkaar
“gesprokkeld”, zelf bereid en het liefst met een leuk gezelschap en met een lekker glas wijn genuttigd. De smaak van pure
natuur en het gezelschap van familie maken Kerst voor mij altijd bijzonder.
Dit jaar ben ik benieuwd of mijn zoon van twee en een half en dochter van één het volhouden om aan tafel te blijven. Het
lijkt me sterk. Gelukkig hangt er bij ons een Engelse sok aan de openhaard. Vol met auto’s van de Action, tractors van de
Boerenbond en kunststof dieren van de Hema. En … uitpakken doen we pas na de maaltijd. Dat werkt uitstekend…
En dan natuurlijk oud en nieuw. Ik voel me oud als ik dit schrijf, maar vroeger bestond er niets mooiers dan de astronauten,
strijkers en rookbommen. Nu kijk ik uit naar het moment dat ik samen met mijn zoon (niet echt een meisjesding toch?) het
mooie siervuurwerk afsteek. Ik hoop dat hij rond twaalf uur wakker te krijgen is…
Tradities, huiselijkheid en gezelligheid vinden we altijd belangrijk! En na 11 maanden van het jaar hier druk mee te zijn voor
allerlei verschillende families en hun opvang(uitdagingen), staat december extra in het teken van mijn eigen familie!
Ik wens iedereen hele fijne feestdagen. Geniet van de tradities en alle heerlijkheden, maar bovenal; geniet van de familie
en vrienden om je heen.
Met vriendelijke groet,
Siebren Koek - directeur

HOP... HOPPAS NIEUWS

Acties!

Bedankt!

In 2013 gaan de (kortings)acties van HOPPAS Kinderopvang gewoon door!

HOPPAS Kinderopvang bedankt al haar partners die het mogelijk hebben gemaakt om in 2012 een fantastisch
jaar met leuke activiteiten te organiseren!

•	Kinderen die op dezelfde dag naar het kinderdagverblijf en de peuterspeelzaal gaan krijgen de peuterspeelzaal gratis (wordt door HOPPAS Kinderopvang betaald).(geldt alleen voor Almkerk en Woudrichem)
•	Voor alle ouders die gebruik maken van een vorm van kinderopvang in de gemeente Woudrichem krijgen
10% korting op de peuterspeelzaal.
•	Vraagouders die in 2013 zelf een (onbekende) gastouder meenemen krijgen de eerste drie maanden geen
koppelingskosten.
•	Gastouders die in 2013 zelf een vraagouder aandragen krijgen per vraagouder (gezin) 72,50 euro.
•	De woensdag en de vrijdag zijn goedkopere dagen voor het kinderdagverblijf en voor de buitenschoolse
opvang.
•	Vanaf 2013 krijgen ouders (met kinderen in de leeftijd rond de twee jaar) op het consultatiebureau
5 waardebonnen om te komen kijken op de peuterspeelzaal.
•	Betalen per werkelijk afgenomen uur is nu ook mogelijk in de kinderdagverblijven en BSO’s.

Afscheid Oudercommissie
Het afgelopen jaar hebben we een zeer actieve oudercommissie gehad. De verschillende werkgroepen zijn
een ware aanvulling voor de organisatie. Op inhoud meedenken aan de strategie en richting van HOPPAS
Kinderopvang wordt nu echt mogelijk.

Het lijkt het Brabants Landschap erg leuk om ook
in 2013 de natuur te ontdekken met de kids uit de
BSO van HOPPAS Kinderopvang.
Bart Pörtzgen
Beheerder/Boswachter

Slot Loevestein kijkt er naar uit om in 2013 weer
leuke en leerzame activiteiten met HOPPAS Kinderopvang te gaan doen!
Hanneke Laroo
Marketing & Sales

Helaas is het einde van het jaar ook altijd het moment om afscheid te nemen van (een deel van) de oudercommissie. Twee absolute toppers de afgelopen jaren waren Marion en Lisette. De stabiliteit van de OC rustte
voor een groot deel op deze schouders. Helaas is voor hen het moment aangebroken om de OC te verlaten.
Ook Miranda en Margriet hebben aangegeven dat na een jaar hun periode er op zit.
Als laatste hebben we van Raymond afscheid genomen. Zijn kinderen maken inmiddels geen gebruik meer
van HOPPAS Kinderopvang en daarmee stopt ook zijn bijdrage aan de OC.
Syndion wenst HOPPAS Kinderopvang heel veel
succes in 2013 en kijkt er naar uit om de fijne samenwerking verder op te zetten om kinderen nog
meer kansen te geven!

Inmiddels hebben er ook al weer ouders aangegeven om voor 2013 mee te willen denken. Op 8 januari komen
zij kennismaken met de OC. Mocht u ook geïnteresseerd zijn in de mogelijkheid om mee te denken over de gang
van zaken binnen HOPPAS Kinderopvang, laat dat dan weten. Een kennismaking met de OC is altijd vrijblijvend.

Ellis van de Berg
PM WMO
&
Lya Jongeling
Clustermanager Jonge Kinderen

3+ groep op de peuterspeelzaal Woudrichem
In Woudrichem is de 3+ groep gestart op de peuterspeelzaal. Een groep met allemaal leeftijdsgenootjes die
samen uitdagende activiteiten ondernemen. Voor de meeste kinderen is het het derde dagdeel maar ook
kinderen die nog niet op de peuterspeelzaal zitten mogen er gebruik van maken. De extra groep maakt het
voor de peuters makkelijker om straks door te stromen naar de basisschool. Bovendien is van drie dagdelen
naar 5 dagen naar school een kleinere overgang.

Brede school Sleeuwijk
Hoppas kinderopvang participeert in de brede school Sleeuwijk. Op dit moment is Siebren de secretaris van
het gebruikersoverleg. Deze zijn druk bezig met het vormen van visie en het creeren van draagvlak onder alle
collega’s, maar ook in het dorp.
Om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen wil ik graag de website onder de aandacht brengen.
www.bredescholenwerkendam.nl
Op de website zijn de notulen van het overleg en vele andere documenten te vinden. Ook van de andere
dorpen van de gemeente Werkendam waar de brede school een onderwerp van gesprek is.

2013 wordt voor Stichting de Vleet een spannend
jaar waarbij we hopen samen met HOPPAS Kinderopvang mooie activiteiten te mogen organiseren in
de gemeente Woudrichem.

column

Sociale ontwikkeling in Singapore

Groen licht gastouders
Verschillende gastouders hebben het Certificaat Groen Licht gehaald. HOPPAS Kinderopvang was het
eerste bureau in Nederland die Gastouders deze opleiding heeft laten halen.

Gastouder leen speelgoed

We wonen nu al weer bijna twee jaar in Singapore. En ondanks dat we ons ondertussen thuis voelen hier,
is het niet zo dat ik gewend ben aan dit land. Naast het vakantiegevoel en de leuke activiteiten die we hier
ondernemen, mis ik de knusheid van Nederland.

Vanaf 1 januari 2013 start HOPPAS Kinderopvang
(opnieuw) met het uitlenen van grote materialen voor
haar gastouders. Naast de noodzakelijke zaken zoals
kinderwagen, boxen en bedjes kan er nu ook speelgoed (gratis) geleend worden. We hebben
hiervoor een aantal mooie nieuwe producten gekocht.
Van Glijbaan, loopauto tot compleet speelhuis.
Via de website http://hoppasgob.blogspot.nl kun je de
materialen bekijken om ze vervolgens via de mail of
telefoon te reserveren.

Ik ben in Singapore voornamelijk bezig met de opvoeding van mijn twee kinderen; Maarten en Pieter. Maarten
(bijna 3 jr.) is sensitief, overdenkend en kan zich goed concentreren. Pieter (bijna 1,5 jr.) is actief en altijd vrolijk,
maar heeft een redelijk kort lontje. Oftewel, twee oogappeltjes die van elkaar verschillen. Ik lees regelmatig
een pedagogisch (studie)boek als hulpmiddel bij de opvoeding. En hoewel ik vroeger dacht dat dit de uitkomst
zou zijn, denk ik nu dat het slechts een hulpmiddel is. Maarten en Pieter behoeven namelijk een verschillende
aanpak, terwijl de regels in het boek voor beiden hetzelfde zijn! Je moet zelf een vertaalslag maken!

Kasteel te huur
Voor ouders met kinderen in de leeftijd van 2 tot 5 jaar
kan vanaf 1 januari 2013 ons springkasteel gereserveerd
worden. Voor 25 euro kan deze bijvoorbeeld voor een (kinder)feestje gehuurd worden.

Des te meer komt naar voren dat vooral sociale ondersteuning kan helpen bij de opvoeding. Spiegelen aan
kinderen van vrienden of aan kinderen op de opvang en reflectie van andere ouders, collega’s en familie
blijken voor mij belangrijk. Hulpmiddelen die je mist als je emigreert naar een ver land en die dus niet meer zo
vanzelfsprekend zijn. Hulpmiddelen die overigens ook direct voor de kinderen belangrijk zijn. Juist in contact
met andere kinderen kan een kind zichzelf ontwikkelen. Sociaal gedrag en sociale omgang moet je ook leren.
Kinderopvang is daarvoor een ideale ontmoetings- en oefenplek.

GGD en kwaliteitscontrole

Precies datgene dat moeilijk te vinden is hier in Singapore. Leren en ontwikkelen kan hier volop (vanaf 1,5 jaar
op pre-school) maar een vertrouwde, knusse omgeving waar kinderen tot 1,5 jaar zich veilig voelen en zichzelf
kunnen leren kennen in de omgang met andere kinderen, mis ik. Het zijn met name de ‘maids’ die deze rol,
naast de ouders, invullen. Maarten gaat nu naar de Hollandse School; een stukje ‘knus’ Nederland in Singapore. Hier komen alle eigen identiteitjes ineens samen. Even wennen voor Maarten die nu de auto’s moet
delen en hard moet rennen om een loopfiets te bemachtigen.
Verder doe ik mijn uiterste best om Pieter de juiste manieren bij te leren maar ik vrees het ergste als hij over
twee maanden ook naar schooltje gaat; onze drukke slopert gaat daar zeker de boel op stelten zetten!
Wanneer er kinderopvang (0-1,5 jaar) komt in Singapore? Waarschijnlijk nooit, want een vertrouwd persoon
(maid) in huis is tijdbesparend en goedkoper en ze helpt ook bij de andere werkzaamheden in huis!

Paasmarkt
Op woensdag 20 maart organiseert HOPPAS Kinderopvang & Peuterspeelzalen een Paasmarkt op de
peuterspeelzaal in Giessen. Deze Paasmarkt is voor alle ouders met kinderen in de leeftijd van 2 tot en met
5 jaar. We zorgen voor interessante activiteiten voor zowel de ouders als de kinderen.
Er komt een fotograaf mooie Paasfoto’s van de kinderen (met ouders) maken. Natuurlijk is ons springkussen
van de partij en zijn er allerlei leuke activiteiten voor de kinderen. Onze speelgoed leverancier is ook aanwezig
met een stand waar we ontwikkelingsspeelgoed laten zien en toelichten. Daarnaast is er veel informatie over
(voor)lezen en taal. Zet deze dag vast in de agenda! Meer informatie volgt via de mail.

Het afgelopen jaar heeft de GGD de volgende controles uitgevoerd:
• Gastouderbureau (kantoor)
• PSZ Pippeloentje
• PSZ De Rakkertjes
• PSZ Ukkepukkehoogt
• KDV Woudrichem
• KDV Waardhuizen
• KDV Almkerk
• BSO Sleeuwijk
• BSO Andel
• BSO Almkerk
• BSO Woudrichem
En ook dit keer zijn er geen bijzonderheden gevonden bij de kinderopvanglocaties . Ons pedagogisch
beleidsplan is nog steeds verouderd maar nog wel ok. Het nieuwe concept dat praktisch af is wordt zeer
positief ontvangen. Verschillende peuterspeelzalen hebben opmerkingen gekregen over het aantal kinderen
dat er in de ruimte mag. De opmerking is vooral formeel van aard. Het maximale aantal dat volgens de GGD
mag hebben we niet overschreden. Het is dan ook een kleine aanpassing in de gemeentelijke administratie.
Ook zijn we in gesprek met de GGD over een vrijwilliger die geen goede VOG heeft.
Dat de GGD (zeer) tevreden is neemt niet weg dat we zelf vinden dat we nog verder moeten professionaliseren. Afgelopen half jaar is er door de personele rompslomp een dip geweest in de kwaliteit op de groepen
in Woudrichem en Waardhuizen. Ingrid van Vuuren, onze Coordinator, heeft deze inmiddels opgelost en de
kwaliteit groeit nog elke week met als gevolg positieve berichten van de ouders. Zo’n dip proberen we in de
toekomst echter te voorkomen door onder andere nieuwe protocollen en vaste teams per locatie.

Gastouder lunch
Op 26 januari organiseert HOPPAS Kinderopvang voor haar gastouders een leuke, gezellige en vooral
lekker lunch. Een mooie gezamelijke start van het nieuwe jaar.
Op 26 januari van 11:00 tot 14:00 zijn onze gastouders welkom in ’t Verlaat in Almkerk.

high tea gastouderopvang

Personeelszaken

In augustus is er weer een gezellige gastouder
bijeenkomst geweest! Met een opkomst van meer dan
40 gastouders was het weer een drukte van jewelste.

HOPPAS Kinderopvang groeit! Zowel in het aantal kinderen en dus ook in het aantal collega’s. Helaas hebben
we ook afscheid genomen van een aantal collega’s.
Zo hebben we afscheid genomen van Susanne den Dekker die heeft aangegeven haar studie te willen
afronden om daarna een functie te zoeken die meer gericht is op het individuele kind.
In Sleeuwijk hebben we Annelieke Heevel verloren. Mede door een verzekeringskwestie kon haar jaarcontract
niet verlengd worden. Onze vaste oproepkracht Melle Boeve is gestart met een leer/werk traject in de zorg.
We wensen alle drie de dames heel veel succes met hun nieuwe uitdagingen.

Internet
Begin 2012 is de nieuwe website van HOPPAS Kinderopvang online gegaan. Eind oktober
volgde onze eigen Facebook pagina. Voor de gastouderopvang is er ook een aparte site
gekomen waarop we voor gastouders een pagina kunnen aanmaken.
De adressen zijn:
• http://www.facebook.com (zoeken op Hoppas kinderopvang)
• http://hoppasgob.blogspot.nl/
• www.hoppas.nl
Zeker op onze Facebook pagina vinden we het leuk als u de pagina “liked”. Je krijgt dan automatisch de
updates in je eigen tijdlijn. Op Facebook informeren we bijvoorbeeld over nieuws op de website en blijf je
makkelijk op de hoogte.

Gelukkig hebben we in het team ook nieuwe leidsters teruggekregen:
•	Nandi Secreve is na een stage bij HOPPAS Kinderopvang de uren van Annelieke gaan overnemen
•	Eva Benckhuizen is weer voor de volle 100% terug. Dit keer als vast gezicht op ons kinderdagverblijf in
Woudrichem
•	Sandra de Heer is na een stage nu als collega betrokken bij de BSO in Almkerk
•	Aletta Dekker is vlak na de zomer gestart als leidster op de BSO en KDV in Woudrichem
•	Sietske Post is gestart als leidster op de BSO in Woudrichem
•	Daarnaast zijn er natuurlijk weer de nodige stagiaires gestart met het nieuwe schooljaar.
•	Chantal de Heer is na een periode als vaste oproepkracht nu een vast
onderdeel van team Waardhuizen
•	Teuntje Vos is na een welverdiend pensioen toch weer terug op het oude nest.
Wel is waar tijdelijk, maar we zijn blij om zo’n schat aan ervaring terug voor de
groep te hebben.
Dorette is inmiddels bevallen van Levi, een prachtige zoon! Eind november is
Dorette weer gestart op kantoor. Op maandag, dinsdag en donderdag is ze
voortaan weer in Woudrichem.

Marjohn Ruitenbeek
8 oktober 2012 heeft de peuterspeelzaal een ware mokerslag gekregen toen we hoorden dat onze collega
Marjohn was overleden.
We hebben zo goed mogelijk geprobeerd om de familie, de kinderen van haar peutergroep en de ouders te
ondersteunen bij het verwerken van dit vreselijke nieuws.

Pedagogisch beleidsplan
Houdt de website en onze facebook pagina in de gaten. Eind december komt ons nieuwe pedagogisch
beleidsplan online.
De GGD heeft de eerste templates al gezien en is zeer zwaar onder de indruk. Onze vaste controleur
geeft aan nog nooit zo’n overzichtelijk en professioneel plan gezien te hebben waarbij alles aan elkaar
gekoppeld is en eenvoudig te vinden is.

Wachtwoord website voor oudercommissie
Beste ouders,
Op onze website staan allerlei documenten die ter inzage voor jullie zijn. Denk hierbij aan GGD rapporten,
convenanten, maar ook bijvoorbeeld de notulen van de oudercommissie. HOPPAS Kinderopvang heeft er voor
gekozen om deze documenten achter een wachtwoord te zetten. Het wachtwoord is: Hop123

Levi

Getrouwd
Siebren Koek is op 17 augustus getrouwd.
Een prachtige dag die geheel in het teken
van de kleur geel stond.

Projectochtend Almkerk en Woudrichem een groot succes!
Een zeer grote opkomst, veel positieve reacties en nieuwe inschrijvingen voor zowel de peuterspeelzaal als de
kinderopvang. Bovendien heeft Almkerk zelfs 300 euro opgehaald voor de voedselbank.

Wist u dat:
•	Er inmiddels 44 gastouders gebruik maken van de digitale urenlijst
•	Ingrid van Vuuren als invaller les geeft op de Uylenborg
•	Onze facebook pagina al veel volgers heeft en de gemiddelde leeftijd daarvan tussen de 25 en 35 ligt
(de jonge ouders)
•	Steeds meer gastouders vragen om een eigen webpagina
•	In Singapore kinderen van 3 jaar al rustig 4 dagdelen naar “school” gaan
•	Steeds meer peuters zowel naar het kinderdagverblijf als naar de peuterspeelzaal gaan
•	Petra van Vliet de 3+ groep in Woudrichem draait en daarnaast de kinderen op het gebied van taal begeleid.
•	We de VVE kinderen op de basisschool mogen doorbegeleiden (2 uur per week voor 3 maanden) om de
overgang te verkleinen en het succes van ons VVE traject te continueren.
•	Kyra haar motorrijbewijs gehaald heeft, betreft bijzondere verrichtingen.

Uitbreiden netwerk peuterspeelzaal
De peuterspeelzaal heeft de afgelopen periode een grote kwaliteitsslag gemaakt. De VVE groep en de
vliegende keep draaien op volle toeren. De zaken daarom heen krijgen ook steeds meer vorm.
Zo is er twee keer per jaar een overleg met de basisscholen over de kinderen die gaan komen en is er een
keer in de twee maanden een overleg met de logopedist. Vanuit kantoor worden de banden met het consultatiebureau sterk verbeterd en proberen we samen om zo veel mogelijk peuters te bereiken. Centraal staat:
Samenwerken om onze kinderen zo goed mogelijk te helpen!!!

Vrijwilligers

OC
Crisis, we horen momenteel niets anders. De kranten staan er vol van en je kunt het journaal niet aanzetten
of het gaat over de crisis. Voor iedereen zijn het zware tijden. De kosten voor kinderopvang zijn voor gezinnen
soms een zware last. Het is dan ook van groot belang dat de opvang waarvoor u betaalt van zeer goede kwaliteit is. Als oudercommissie doen wij ons uiterste best om de kwaliteit van Hoppas te waarborgen en zonodig te
verbeteren voor uw en onze kinderen. Zo hebben wij het afgelopen jaar advies uitgebracht op het gebied van
communicatie, veiligheid, spelactiviteiten en tarieven. Heb je vragen, opmerkingen of klachten, neem gerust
eens contact met ons op. We horen graag van je!
Verder nemen we aan het einde van dit jaar afscheid van onze leden Lisette, Marion, Margriet, Miranda en
Raymond. We zijn erg dankbaar voor hun inzet voor de oudercommissie en wensen hen alle goeds toe in de
toekomst.
We zijn dus op zoek naar nieuwe leden om de oudercommissie te versterken. Wil je ook een bijdrage leveren
aan goede opvang voor je kind, meld je dan snel aan via oudercommissie@hoppas.nl.

Sinterklaas 2012

De peuterspeelzalen zijn op zoek naar vrijwilligers. Vindt u het leuk om op een ochtend of een middag met
kinderen leuke activiteiten te doen zoals voorlezen, knutselen, spelletjes spelen etc. neem dan contact op met
kantoor.
Uitwijk: dinsdagochtend en woensdag ochtend
Giessen:
Andel:
Woudrichem:
Almkerk:

Belastingdienst
Als je kinderen gebruik maken van kinderopvang in een kinderdagverblijf, gastouder of buitenschoolse
opvang, dan kun je als werkende ouders geld terug krijgen van de Belastingdienst, de zogenaamde kinderopvangtoeslag. Tot vorig jaar kon je deze aanvraag indienen zoals jou het uitkwam, jaarlijks of maandelijks.
Sinds 1 januari 2012 is dit niet meer mogelijk en kan de kinderopvangtoeslag alleen nog maar per maand
worden terug gevraagd.
Geen jaarlijkse teruggave
Wat is er aan de hand? Sinds 1 januari 2012 is het niet meer mogelijk om bijvoorbeeld jaarlijks de kinder
opvangtoeslag terug te vragen. Dit kan alleen nog maar maandelijks, met een terugwerkende kracht van een
maand. Het blijken vooral ouders te zijn die in 2012 voor het eerst gebruik maken van de kinderopvang en die
van mening zijn dat ze niet op deze veranderingen zijn gewezen door de Belastingdienst of hun kinderopvangorganisaties.
Bron:
http://kassa.vara.nl/tv/afspeelpagina/fragment/gemiste-kinderopvangtoeslag-kost-duizenden-euros/speel/1/

Samenwerking Stichting de Vleet en Hoppas
Vanuit stichting de Vleet mag ik met veel enthousiasme vertellen dat wij de samenwerking aangegaan zijn met
Hoppas. We kennen elkaar al een aantal jaren en vanuit Hoppas hebben in het verleden ook diverse (groepen)
kinderen deelgenomen aan activiteiten die door ons aangeboden worden. Bijvoorbeeld Kinderkermis,
Heppie-de-peppie, maar ook de Kokschool zijn activiteiten waaraan kinderen veel plezier beleefd hebben.

Bedankt partners
HOPPAS Kinderopvang bedankt al haar partners die het mogelijk hebben gemaakt om in 2012 een fantastisch
jaar met leuke activiteiten te organiseren!

Voor 2013 willen we kijken of we ook bepaalde activiteiten/workshops samen kunnen ontwikkelen en aanbieden.
Na een leuk en inspirerend gesprek zijn de 1e ideeën geboren, die we de komende tijd samen zullen gaan
uitwerken.
Activiteiten die stichting de Vleet in ieder geval in 2013 voor kinderen in petto heeft:
Knutselbende
1 Keer per 14 dagen op de (even) woensdagmiddagen. Leuke knutselactiviteiten en af en toe een film op groot
scherm
Speelbus
Onze verbouwde SRV wagen staat in diverse kernen van Woudrichem. We nemen allerlei leuk spelmateriaal
mee en daar gaan de kinderen, onder begeleiding, lekker mee spelen. Voor de data en de locaties verwijzen
we naar onze website
Klepper-de-klep
Iedere vrijdagmorgen kunnen kinderen van 1-4 jaar samen met een (groot)ouder lekker dansen, zingen en
klepperen. De cursus wordt verzorgd door zangeres Apolonia Gort.
De Kokschool
Lekker kokkerellen in de keuken van de Veste en natuurlijk mogen de diverse gerechtjes mee naar huis genomen worden om te (laten) proeven! Iedere donderdagmiddag van 15.30-17.00 uur. Op 24 januari start er bij
voldoende animo een nieuwe groep
Strandjuttermiddag
Lekker langs het Woerkumse strand allerlei leuke dingen zoeken waarmee we iets moois gaan maken. Wordt
gehouden op woensdag 18 april van 13.00-16.00 uur
Mei vakantie:
Heppie-de-peppie
Op donderdag 2 mei organiseren we van 10.00-15.00 uur een lekker vrolijk feestje met knutselen, pannenkoeken en film.
Zomervakantie:
Timmerdorp
In de week van 19 t/m 22 augustus kunnen 300 kinderen kunnen zich lekker een weekje uitleven met hutten
bouwen en allerlei spelen rondom een thema.
Voor meer informatie over bovenstaande activiteiten verwijzen wij graag naar onze website:
www.stichtingdevleet.nl
Wij staan ook altijd open voor nieuwe ideeën of aanvullingen op ons programma!
Hartelijke groeten,
Nicolette van Andel

Kijk voor meer informatie op www.HOPPAS.nl of bel 0183 442662

