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Personele wijziging

Zomerfeest 29 juni  

Voorverkoopdag
Jeugddorp 11 juni

Zomervakantie activiteiten

Voorverkoop Jeugddorp

Zomerfeest 29 juni 

Met een snel naderende zomervakantie
bieden wij, in samenwerking met
Jeugddorp, de mogelijkheid om op
zaterdag 11 juni van 12 tot 14 uur in Het
Gebouw  (ruimte van SOL) kaartjes te
kopen.
 
Op de website www.jeugddorpleiden.nl
is er meer algemene informatie, als ook
een kostenoverzicht te zien.

Wij nodigen je uit om op een
feestelijke manier het project VRAC
af te sluiten.  Dit feest wordt
georganiseerd samen met
verschillende partijen.

Datum: woensdag 29 juni 22
Tijd: 12.30 tot 15.00 uur
Locatie: Het Gebouw / schoolplein
 
Wij zorgen voor leuke zomerse
activiteiten, lekkere hapjes en
drankjes. 
Ouders, kinderen, oma en opa zijn 
 van harte welkom!

Kinder Resto van Harte



SCAN MIJ

Personele wijziging
nieuwe collega

Zomervakantie
activiteiten

Welkom Ilyas! 
Ilyas is met ingang van 1 juni 22 bij
SOL als jeugd- en
jongerenmakelaar werkzaam. Hij
komt het team Leiden Noord
versterken. Veel plezier!

Kinder Resto van
Harte
Volgende week start weer een
nieuwe groep Kinder Resto van
Harte. Lijkt het je wat om te leren
koken, loop even langs bij SOL en
meld je aan!

Achter de schermen zijn wij al
maanden bezig om een leuk en
uitdagend activiteitenprogramma
voor de zomervakantie voor te
bereiden.
Op maandag 27 juni zal ook dit
jaar een SOL Factor 2022
vakantieboekje uitgedeeld worden
aan alle kinderen van de
basisschoolleeftijd. 
Vanaf woensdag 29 juni  in de
middag kan iedereen zich via een
digitaal aanmeldsysteem
registreren en inschrijven voor
activiteiten die jullie aanspreekt. 
Mocht je hulp nodig hebben voor
het registreren en inschrijven?
SOL medewerkers zullen hiervoor
op 2 momenten klaar staan. Deze
data zullen op een later moment 
 gecommuniceerd worden.     


