Beste ouders van Obs De Zwaluw,
De zomervakantie staat voor de deur, voor velen is de vakantie een periode om de opvang voor het
komend schooljaar weer te regelen. Wij bieden zowel voorschoolse – , naschoolse – als
vakantieopvang aan in een licht, ruim en mooi ingericht lokaal gelegen in de onderbouw van de
school de Zwaluw. De kinderen kunnen rechtstreeks vanuit hun klas door school naar de
buitenschoolse opvang (BSO) lopen, wat voor hen een vertrouwde en herkenbare omgeving is.
Ook straks, in de tijdelijke huisvesting bij de Haverkamp, zitten we samen met de school obs de
Zwaluw onder één dak, zowel met ons kinderdagverblijf, de peuterspeelgroepen als de
buitenschoolse opvang. Dit is voor u als ouder zeer praktisch. U brengt uw kind(eren) op dezelfde
plek en haalt ze daar aan het einde van de dag ook weer op. Kinderen hoeven niet het verkeer in,
door van de ene naar de andere locatie te lopen of te fietsen. De keuze voor de tijdelijke locatie biedt
ons bovendien, vanwege de vele mogelijkheden die de Haverkamp biedt, een mooie kans om ons
naschoolse aanbod verder uit te kunnen breiden met een uitdagend activiteitenprogramma op het
gebied van sport.
Daarnaast zijn wij erg blij met de mogelijkheid om samen met de school De Zwaluw in deze tijdelijke
voorziening onderdak te kunnen hebben. Door samen met de school De Zwaluw op één plek
gevestigd te zijn, kunnen we de nauwe samenwerking die er al is, verder optimaliseren en toewerken
naar het neerzetten van het prachtig nieuw te bouwen Kindcentrum Markelo.
Voor het nieuwe schooljaar hebben wij voor u als ouder een speciaal aanbod. De eerste 5
aangemelde gezinnen ontvangen twee maanden lang 50 % korting. Indien u als ouder nog een ouder
meebrengt die zich aanmeldt bij ons, dan ontvangt u nog een maand langer 50% korting.
Heeft u belangstelling voor buitenschoolse opvang, dan kunt u contact opnemen met Sylvia
Weernink, onze medewerkster klantrelaties via telefoonnummer 0547- 727020 of email
info@kinderopvanghofvantwente.nl
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