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Voorbereiding
Zomeruitstapjes

Paastaarten!
A break 4 Kids heeft gelukkig
verschillende mensen bereid
gevonden die een Paastaart wilden
bakken voor de kids!

Uitstapje meivakantie

Deze taarten werden door Wytze en
Marjan naar de huizen gebracht,
zodat er ook weer bijgepraat kon
worden met goede ‘oude’ bekenden
en nieuwe begeleiders.

Het uitstapje in mei was dit jaar in Den Haag.
Dit keer (twee keren, één keer voor de meiden
huizen en één keer voor de gemengde huizen)
gingen de kinderen klimmen.

Het was een super gezellige dag en
natuurlijk waren de taarten van
harte welkom die niet alleen heerlijk
smaakten maar er werkelijk
fantastisch uitzagen!!

We kregen van één van de meidenhuizen een
berichtje dat ze ontzettend hadden genoten en
dat ze al zeker wisten dat ze de volgende dag
behoorlijk wat spierpijn zouden hebben, want
ze waren ook zo fanatiek .. 

We willen daarom ook Carla, Jaap,
Rosalie en Esmay ontzettend
bedanken voor hun inzet, namens
ons, de begeleiders en natuurlijk alle
kids!!

Het eerste uitje was voor de meiden en wat
waren zij fanatiek zeg! Ze hebben allemaal
meegedaan en ook de begeleiders klommen er
vrolijk op los. Saoud en Indy gingen namens A
Break 4 Kids mee. Voor Indy was het de eerste
keer dat zij meeging.
De volgende dag waren de gemengde huizen aan
de beurt. Dit keer gingen Teun en Aimée mee.
Het viel hun op dat de kids competitief waren!
Gelukkig kunnen we weer terug kijken op
geslaagde uitstapjes voor vele kids!

De 5 taarten van Esmay !

We zijn toch wel trots dat dit filmpje zo massaal
is bekeken! In precies één week hadden 135
mensen dit filmpje bekeken. Precies het aantal
pakketjes dat we nodig hebben … een leuk
voorteken?

Het is zo leuk om al druk bezig te
zijn om de zomeruitjes te plannen.
Gelukkig hebben we weer een leuk
programma op stapel staan!
Marjan en Wytze hebben survival en
een dagje pretpark in de agenda
gezet. Ook zal er nog een heuse
stranddag worden gerealiseerd. Een
dag gevuld met Suppen en een
Bootcamp. Dit laatste wordt
georganiseerd en begeleid door
Nicole.
Het suppen wat wij vorig jaar voor
het eerst deden beviel zo goed dat
het daarom dit jaar herhaald gaat
worden.
Het is leuk dat er vele kinderen én
begeleiders naar uitkijken en dat
sommige begeleiders zichzelf
inplannen op deze uitstapjesdagen
hihi… 
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Eén bestemmingsadres

Welkompakketjes filmpje!

Planning zomeruitstapjes

Vanwege alle drukte hebben wij
moeten doen besluiten om alle
vragen, opmerkingen en ideeën via
ons email adres te laten lopen.
Wilt u ook aub niet meer appen via
Marjans of Wytze’s telefoon, maar
alles via het telefoonnummer van
A Break 4 Kids 0252-341164 of
info@abreak4kids.nl doorgeven?
En heel graag van maandag t/m
donderdag van 9.00 tot 17.00 uur.
Alvast bedankt voor uw begrip!

Vacature
Wij zoeken naar iemand die de
huizen in Den Haag wil bezoeken.
Heb je interesse? Mail ons via:
info@abreak4kids.nl

