FloreoKids – TER DOES
SLUITINGSDAGEN 2022
KINDERDAGVERBLIJF / BUITENSCHOOLSE OPVANG 52 WEKEN

Tweede Paasdag

-

maandag 18 april 2022

Koningsdag

-

woensdag 27 april 2022

Studiedag personeel FloreoKids*

-

donderdag 19 mei 2022

Hemelvaartsdag

-

donderdag 26 mei 2022

Tweede Pinksterdag

-

maandag 6 juni 2022

Alle locaties gesloten vanaf 17.00 uur

-

maandag 5 december 2022

2e Kerstdag

-

maandag 26 december 2022

Aanvullende sluitingsdagen voor peuteropvang 52 weken:
Goede Vrijdag
Dag na Hemelvaart

-

vrijdag 15 april 2022
vrijdag 27 mei 2022

* Deze sluitingsdag kunt u compenseren middels een tegoed, als de donderdag contractueel
uw vaste opvangdag is en als de studiedag binnen uw contractperiode valt. Het tegoed kan
gedurende het kalenderjaar 2022 worden ingezet.
Inzet van het tegoed kan alleen in overleg met de pedagogisch medewerkers van de groep
en mits de groepsbezetting en -samenstelling het toelaat.
Het tegoed vervalt per 1 januari 2023.

FloreoKids
SLUITINGSDAGEN 2022

PEUTERSPEELZALEN / PEUTEROPVANG / BUITENSCHOOLSE OPVANG 40 WEKEN

Kerstvakantie

: maandag 27 december 2021 t/m vrijdag 7 januari 2022

Voorjaarsvakantie

: maandag 28 februari t/m vrijdag 4 maart 2022

Paasweekend

: vrijdag 15 april t/m maandag 18 april 2022

Koningsdag

: woensdag 27 april 2022

Meivakantie

: maandag 2 mei t/m vrijdag 13 mei 2022

Studiedag personeel FloreoKids*

: donderdag 19 mei 2022

Hemelvaartsvakantie

: donderdag 26 mei t/m vrijdag 27 mei 2022

Tweede Pinksterdag

: maandag 6 juni 2022

Zomervakantie

: maandag 11 juli t/m vrijdag 19 augustus 2022

Herfstvakantie

: maandag 24 oktober t/m vrijdag 28 oktober 2022

Kerstvakantie

: maandag 26 december 2021 t/m vrijdag 6 januari 2023

* Deze sluitingsdag kunt u compenseren middels een tegoed, als de donderdag contractueel
uw vaste opvangdag is en als de studiedag binnen uw contractperiode valt. Het tegoed kan
gedurende het kalenderjaar 2022 worden ingezet.
Inzet van het tegoed kan alleen in overleg met de pedagogisch medewerkers van de groep
en mits de groepsbezetting en -samenstelling het toelaat.
Het tegoed vervalt per 1 januari 2023.

