
Donderdag 22 juli
Vrijdag 23 juli
Maandag 26 juli
Dinsdag 27 juli
Woensdag 28 juli

De bouw is, zoals op de foto's te zien is, in
volle gang! Langzaam krijgt onze toffe sport-
bso steeds meer vorm en zien we het pand tot
leven komen. Maar ook buiten worden
stappen gemaakt: er komt naast een outdoor
klimparcours in de bomen & het Cruijffcourt
in de tuin ook een echte BMX-baan. De kids
kunnen hier straks, met de op locatie
aanwezige bmx-fietsen, steps, skateboards &
bescherming, helemaal los. De opening van de
sport-bso staat gepland op 16 augustus 2021. 

Ook staan er een aantal rondleidingdagen
voor ouders op de planning op:

Wil je graag op een van deze data komen
kijken of Sport BSO Den Dries iets is voor
jouw kind? 
Vraag dan een rondleiding aan via:
www.horizonkinderopvang.nl/rondleiding
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Opening 16 augustus. Alvast een
rondleiding? Dat kan!
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Even voorstellen:
Nick Geurts (directeur Sport BSO Den Dries)

Op dit moment is Jurgen Wens directeur
van Sport BSO Den Dries. Jurgen heeft hard
aan de start van Den Dries meegewerkt en
geeft nu, mede door de komst van andere
nieuwe locaties, het stokje over aan de
nieuwe enthousiaste directeur: Nick Geurts!
Hij stelt zich graag even voor.

Beste ouders en verzorgers,

Ik wil me in deze nieuwsbrief graag
kort even voorstellen. Sinds 1 juni
ben ik benoemd als directeur van
Sport BSO Den Dries. Ik moet zeggen;
ik heb er super veel zin in! Een
fantastische uitdaging om, na 14 jaar
buitenschoolse opvang in Budel, een
nieuw hoofdstuk te starten in deze
nieuwe locatie met alle (sport)
mogelijkheden en faciliteiten.

Mijn naam is Nick Geurts, woon in
Budel samen met mijn partner en ben
vader van twee kinderen en drie
bonus kinderen. Een drukke maar
zeker ook gezellige boel!

Wat ik verder nog even zeggen wil: zo
veel mogelijk kinderen stimuleren om
te gaan en blijven sporten is mijn
speerpunt. Sport & bewegen is heel
belangrijk en goed voor jong en oud,
het geeft je energie, maar ook veel
gezelligheid, plezier en voldoening.

Kortom veel voordelen… dus ga en
blijf bewegen!

Wie weet spreken we elkaar snel.

De opening op 16 augustus 2021 komt nu steeds dichterbij! 
Wil jouw kind een plekje op Sport BSO Den Dries?

Meld je kind(eren) dan nu aan via: www.horizonkinderopvang.nl/den-dries


