“Op een prettige manier mijn vrije tijd beleven”
Burgemeester Snaterlaan 68C
9665 HS Oude Pekela

Algemeen
BSO de Groenling is een kinderopvang voor alle kinderen uit de omgeving van de school.
Hierbij gaat het om kinderen van 4 tot 13 jaar.
Wie zijn wij?
Wij zijn een pedagogisch verantwoorde opvang die een veilige, vertrouwde speel,leeromgeving voor uw kind creëert. Wij werken alleen met goed opgeleid personeel. Ons
doel is dat de kinderen op een prettige manier hun vrije tijd bij ons beleven. Wij willen een
opvang zijn “waar de kinderen graag naar toe gaan”.
Vaste opvang en/of flexopvang
Bij aanmelding van uw kind kiest u voor vaste opvang of flexopvang. Bij vaste opvang maakt
u gebruik van vaste dagen met een minimum van anderhalf uur op deze dagen. Bij
Flexopvang kiest u voor incidentele opvang. Natuurlijk kunt u deze beide soorten van opvang
combineren.
Vaste opvang
Bij vaste opvang geeft u bij aanmelding de dagen door wanneer u opvang nodig heeft. Voor
deze dagen geldt een minimale afname van anderhalf uur.
Flexopvang
Bij flexopvang geeft u minimaal 24 uur van te voren door wanneer u opvang nodig heeft. U
neemt op deze dag minimaal anderhalf uur opvang af. Flexopvang is alleen mogelijk
wanneer de groep niet te groot is en er voldoende personeel aanwezig is.
Contracten
Bij aanmelding wordt er een contract opgesteld met het minimale aantal uren waarop uw
kind gebruikt maakt van de opvang. Deze uren worden iedere maand in rekening gebracht.
Dit gebeurt via automatische incasso. Er geldt een opzegtermijn van 1 maand. Graag
ontvangen wij deze schriftelijk van u.
Openingstijden
Maandag: 14.15 uur t/m 18.00 uur
Dinsdag: 12.00 uur t/m 18.00 uur
Woensdag: 12.15 uur t/m 18.00 uur
Donderdag: 12.00 uur t/m 18.00 uur
Vrijdag: 12.00 uur t/m 18.00 uur

Vakanties
De herfstvakantie, voorjaarsvakantie en meivakantie zijn wij open bij een minimale deelname
van 4 kinderen.
Tarieven
We werken met vaste opvang en flexopvang.
Vanaf 01-09 -2015 gelden hiervoor de volgende tarieven:
Vaste opvang € 6,25 per uur
Flexopvang € 6,40 per uur
We werken met een starttarief van anderhalf uur per dag. Daarna betaalt u per half uur.
Onze contracten gaan niet per dagdeel, maar per half uur!
Kinderopvangtoeslag
 U kunt de Kinderopvangtoeslag bij de belastingdienst aanvragen of wijzigen per
telefoon: (0800) 0543 of per internet: www.toeslagen.nl. TIP: Houd uw sofi nummer(s)
bij de hand.
 Zie voor meer informatie over toeslagen en relevante kortingen (o.a.
combinatiekorting) www.belastingdienst.nl.
Afwezigheid (bij ziekte)
Mocht uw kind ziek zijn of mocht u geen gebruik willen maken van de opvang wilt u dit dan
24 uur van te voren doorgeven aan ons (voor de maandag, graag op vrijdag doorgeven). Er
worden dan aan het eind van de maand alleen de vaste uren (volgens het contract) in
rekening gebracht. Wanneer u niet 24 uur van te voren uw kind afmeldt zijn wij genoodzaakt
om de gereserveerde uren in rekening te brengen.
Medicijnprotocol
In de opvang is een medicijnprotocol aanwezig. Mocht u deze willen inzien dan kunt u altijd
een van de begeleiders vragen. Het gaat hier voornamelijk om het toedienen van medicijnen
en wat te doen bij ziekte tijdens de opvang.
Maaltijd
Na schooltijd bieden wij de kinderen drinken en een koekje of een cracker aan. Dit zit bij het
uurtarief in berekend.
Halen/brengen door “vreemden”
Wij gaan er vanuit dat het kind gebracht en gehaald word door de ouders. Mocht dit niet het
geval zijn willen wij graag van te voren weten wie er komt halen. Hierbij willen wij graag de
naam en de geboortedatum van de persoon weten. Zodat wij dit bij het halen kunnen
controleren. Hierbij kunnen wij met een gerust hart uw kind meegeven.
Aanmelden
Voor meer informatie of het aanmelden van uw kind(eren) kunt u een afspraak maken met
Alex Otten of Marion Setz.
U kunt altijd vrijblijvend een kijkje komen nemen!

BSO de Groenling is onderdeel van Jenaplanschool St.Willibrordus, 0597-614008

