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Uitstapjes zomervakantie
Ook dit jaar was er weer een leuk en
gevarieerd zomerprogramma voor de kids!
Het weer zat gelukkig mee bij de Drievliet
uitstapjes. Deze uitstapjes werden begeleid
door Loes en Kristel die het een unieke
ervaring vonden. Het waren twee gezellige
dagen.
Het tweede uitstapje bestond ook weer uit
twee dagen. De eerste dag werd er
geklommen en de tweede dag werd de
survivalbaan bezocht. Het weer speelt een
grote rol en gelukkig was het dit keer ook
goed weer! Ons eigen uitstapjesteam
(Talisman) heeft dit uitje geheel gesponsord.
Bedankt!!! 

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!

A Break 4 Kids
Duinschooten 12-232
2211 ZC Noordwijkerhout

Geen doelgroep bij
Cardea

A Break 4 Kids wil kids blij maken
die het zwaarder in hun leven
hebben dan hun leeftijdgenoten.
De doelgroep bij Cardea
(kinderen die in pleeggezinnen
wonen) is niet wat bij A Break 4
Als laatste stond de stranddag op de agenda! Kids ‘past’ en daarom hebben we
Helaas kon dit niet doorgaan vanwege regen besloten om niet met hen in zee
mét onweer. We hebben halsoverkop
te gaan.
besloten om naar Duinrell te gaan, wat erg
goed viel bij de kids én begeleiders!

Oproepje via SUPERDEBBY
Het was een eer dat we al binnen 24
uur werden gebeld dat we waren
geselecteerd uit de vele aanvragen!
Natuurlijk is het altijd weer leuk om over
A Break 4 Kids te mogen vertellen. We
willen ook graag een leuke tune bij ons
filmpje ‘A Break 4 Kids in vogelvlucht’,
vandaar ons oproepje. En het is gelukt, in
een echte studio gingen we aan de slag!
Maar daarover later meer…   !!

Aansluitend oproepje
Wij roepen het hele jaar door voor
handdoeken/toiletartikelen. Wij
maken daar welkom- en
kerstpakketjes van. U kunt mailen via:
info@abreak4kids.nl

Vacatures?
Er is altijd wel wát te doen bij ons !
Voor vragen etc. kunt u mailen naar:
info@abreak4kids.nl

