
 
 

 

 

  

 

 

CONSENT STUDIEDAG 15 MAART 

stakingDAG DONDERDAG 8 DECEMBER  

: 

 

 

 
Kom jij vandaag naar de BSO? 
 
Voor alle creatieve jongens en meiden 
en modeontwerpers in de dop hebben 
we goed nieuws. Binnenkort kun jij  
namelijk je eigen ontwerp showen, want 
wij gaan t shirts pimpen. 
 
Natuurlijk is de look niet af zonder 
stoere accessoires. Om je look compleet 
te maken vlechten wij stoere 
armbandjes van wol. 
 
Natuurlijk doen wij ook leuke spelletjes, 
zoals zakdoekje leggen en het kleding 
dobbelspel. 
 
Tussen de middag gaan we heerlijk 
gezond lunchen. 
 

 
 

 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

Wilt u op deze dag gebruik maken van de BSO, dan is het enige wat u hoeft te doen uw kind(eren) aanmelden door 

een mail te sturen naar welkom@kinderdomein.nl of te bellen met kantoor via 053- 2304628. U kunt kiezen voor een 

hele dag opvang van 08:30 tot 18.00 uur of opvang onder schooltijd. 

Gaat uw kind al naar de BSO van Kinderdomein dan worden de opvanguren achteraf in rekening gebracht tegen het 

uurtarief genoemd in uw plaatsingsovereenkomst. Voor kinderen die sowieso altijd op donderdag komen, betalen 

ouders alleen extra voor de opvang onder schooltijd. Gaat uw kind (nog) niet naar de BSO? Dan is hij/zij uiteraard ook 

van harte welkom. Belt u gerust naar kantoor zodat wij u kunnen informeren over de mogelijkheden, kosten en de 

teruggave van de Belastingdienst.                             

Met een hartelijke groet,  

BSO Teams Kinderdomein 

 

 

Beste ouder(s) en verzorger(s), 

Donderdag 15 maart is er weer de jaarlijkse Consentdag.               

Deze dag zijn alle kinderen van de Consentscholen vrij. Yes!!!! Want 

dat betekent dat we speciaal voor deze dag alles uit de kast 

kunnen halen om er samen met de kinderen weer een topdag van 

te maken.  

Wat we allemaal uit de kast halen? Heel veel Textiel! Alle kinderen 

kunnen deze dag aan de slag om hun eigen ‘look te ‘creëren, hoe 

gaaf is dat! 

Komt uw kind ook spelen en ontwerpen? Wij horen het graag. 

 


