Beste gasten van het bruidspaar,
Speciaal voor de huwelijksdag van Mila & Wijnand op zaterdag 17 augustus 2019 zijn er meerdere professionele
nanny’s aanwezig die voor de jonge gasten een creatief programma verzorgen. De nanny’s zullen de verschillende
activiteiten begeleiden en de kinderen helpen waar nodig is. Voor de oudere kinderen, vanaf 8 jaar, is het meer
vermaak, voor de jongere kinderen t/m 7 jaar meer opvang en vermaak, de kinderen zijn dan of bij de ouders of bij
de nanny’s. Hiervoor hebben de ouders van de jongere kinderen een link ontvangen om een Kinderkaart vooraf in
te vullen. Het creatieve vermaak en de opvang zal plaatsvinden van 10.00 uur tot 19.00 uur.
Eerst vindt de kennismaking plaats met de ouders en de kinderen, waarna de kinderen lekker kunnen gaan spelen.
Rond 12.30 zullen de nanny’s samen met de kinderen lunchen van het lunch-buffet. Tijdens de ceremonie staan de
nanny’s stand-by om te helpen waar nodig is bij de jongere kinderen. De oudere kinderen mogen aanwezig blijven
tijdens de gehele ceremonie. Daarna is er tijd voor o.a. knutselen, bouwen, spelletjes spelen, spelen met de
voetbaltafel of een tent bouwen. Tijdens de middag zullen de kinderen een huwelijkscadeau voor het bruidspaar
maken. De nanny's zijn aanwezig tijdens het kinderdiner om te helpen waar nodig is tussendoor.
Ook wordt er buitenspelmateriaal meegenomen zoals grote bellenblaas, Twister, een spelletjescircuit en Kubb.
Of er een nanny buiten aanwezig is, is afhankelijk van het aantal jongere kinderen binnen en de zorg voor de
jongere kinderen. Graag willen wij jullie erop attenderen dat de prachtige locatie een groter buiten heeft, wat
uitnodigt tot spelen, maar gevraagd wordt om dichtbij waar het feest plaatsvindt te verblijven. De kinderen zijn
gedurende de dag verder vrij om rond te lopen, de verantwoordelijkheid en verdere zorg blijft bij de ouders. Samen
met de jongere en de oudere kinderen gaan we er een mooie en gezellige dag van maken.
Wij kijken ernaar uit het kindervermaak tot een mooie herinnering te maken en daardoor bij te dragen aan deze
speciale dag. Voor meer informatie kunt u kijken op onze website www.lanounou.nl en voor vragen en/of
opmerkingen kunt u een mailtje sturen naar ons mailadres eva@lanounou.nl.
Tot zaterdag 17 augustus!

Vriendelijke groet,
Namens La NouNou Wedding & Event Nanny
Eva Kalmeijer
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