Hallo allemaal… ik ben de
en wil graag
G
OPEN DA

31 mei

GRATIS

en

grappigste clown

gezellig ballonnen goochelen

dansen kom je ook...?

Op 31 mei ben ik op de Spel en Dans open dag van “Mijn
Kinderopvang”. Je kan mee doen aan de Oud Hollandse
wedstrijd parcour samen met je ouders. Door de parcour af te
leggen kan je punten verdienen, wie de meeste punten haalt
kan mooie prijzen winnen.
1e prijs: 10 gratis entree kaarten van Kids Playground
2e prijs: 5 gratis entree kaarten van Utopolis
3e prijs: 1 gratis cadeaubon van Prénatal
Dag Programma Spel en Dans:
09:00 t/m 12:30 uur: Oud Hollandse Spellen (Bal verplaatsen, Bloklopen, Stokvangen, Zaklopen, Spijkerpoepen,
Blikgooien etc)
12:30 t/m 13:30 uur: Patat en natuurlijk een lekker fruitstuk
13:30 t/m 15:00 uur: Dans je fit met ‘Smashing Party,
leuke kinderdansjes en spel activiteiten met 2 danseressen
15:00 uur: Einde Open Dag

De hele dag door gratis drinken en kan je allemaal leuke dingen
doen zoals: Sminken, Knutselen, Cupcakes maken, Make-up,
styling van haarkapsels, springen op 2 grote springkussens en
voor de echte liefhebbers Levendtafelvoetbal van 12 meter
lang.
Voorwaarden:
• Entree voor kinderen t/m12 jaar
• Verplicht met minimaal 1 van de ouders te zijn tijdens
gehele speel periode van uw kind.
• Maximaal 100 mensen mogen er tegelijk aanwezig zijn.
Op onze Open Dag feest zal alle spring en oud Hollandse spellen verzorgt
worden door: Springkussen Concurrent uit Almere. Voor grote en kleine
feestjes. De muziek en entertainment wordt verzorgt door: ‘Smashing
Party Entertainment uit Almere, Dans je fit met “Smashing Party”. De
mobiele kinderdisco met Spel & Dans activiteiten.

Mijn Kinderopvang is een Flexibele Kinderopvang en heeft lange openingstijden van 06.30 t/m 18.30 uur.
Wij hebben 4 vestigingen in Almere Stad en Buiten.
Wij bieden Peuterspeelzaal met VVE, Kinderopvang en Buitenschoolse opvang in alle vormen.
Onze prijzen zijn incl. alle voorkomende kosten zoals: luiers, babymelk, verse warme maaltijden en uitjes.
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