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BSO De Boschkidzz 

Bosschenhoofd, februari 2017 

Beste ouders, 

Bedankt voor uw interesse in onze naschoolse opvang, welke door Spelen = Leren 

wordt georganiseerd in brede school ’t Bossche Hart. 

 

Sinds 22 mei 2014 zijn we een geregistreerde kinderopvang voor maximaal 20 

kinderen ( maandag maximaal 10 kinderen )  in de leeftijd van 4 tot 12 jaar. 

We zijn geopend op maandag, dinsdag en donderdag steeds van 15.30 – 18.00 uur. 

We bieden een mogelijkheid tot 18.30 uur. 

 

Algemene uitgangspunten 

 BSO de Boschkidzz is gemiddeld 40 weken per jaar geopend. De 

sluitingsweken zijn gelijk aan de schoolvakanties. 

 BSO de Boschkidzz is geopend op maandag-, dinsdag- en 

donderdagmiddag na school tot 18.00 uur. Een dagdeel omvat 2,5 uur 

opvang. 

 De kosten van de opvang worden in 12 gelijke maandelijkse termijnen 

gefactureerd, dus ook in de zomervakantie. U kunt uw kosten voor de opvang 

per maand als volgt berekenen: U vermenigvuldigt het aantal uren opvang 

per week met 40 weken en deelt dit door 12 maanden . Dit aantal 

vermenigvuldigt u met het  tarief ad € 7,30 (2016) voor de opvang per uur. 

Inschrijfgeld 

Het inschrijfgeld voor de BSO bedraagt € 7,50 per kind. Dit inschrijfgeld is voor 

administratiekosten en verzekering en wordt aan u in rekening gebracht op de 

eerste factuur. 

 

Betaling 

Stichting Spelen = Leren factureert de ouderbijdrage per de 1e van de maand. De 

facturen worden bij voorkeur per e-mail naar u verzonden. De betaling van de 

ouderbijdrage gaat bij voorkeur via automatische incasso. Als uw kind geplaatst 

wordt, krijgt u van ons een machtigingskaart waarmee u ons toestemming kunt 

geven om de ouderbijdrage automatisch te laten afschrijven. Deze automatische 

incasso zal maandelijks rond de 7e van de maand plaatsvinden. 
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Tarieven Buitenschoolse opvang 2017 

Het tarief voor de buitenschoolse opvang bij BSO de Bosschkidzz wordt per 1 januari 

2017 verhoogd met € 0,15 per uur tot € 7,45 per uur. Hier staat tegenover dat de 

kinderopvangtoeslag per 1 januari 2017 wordt verruimd. Het maximale bedrag 

waarover u kinderopvangtoeslag kunt aanvragen wordt per 1 januari 2017 € 7,18 in 

plaats van € 6,89 (2016). Daarnaast worden de inkomensgrenzen per 1 januari 2017 

verlaagd. 

Dit betekent dat u vanaf 1 januari 2017 netto minder kosten heeft voor de 

buitenschoolse opvang indien u in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag. 

Via www.toeslagen.nl kunt u een proefberekening 2017 maken om uit te rekenen 

hoeveel kinderopvangtoeslag u na 1 januari 2017 gaat ontvangen. 

Een strippenkaart met 10 keer flexibele opvang kost € 186,25. 

In de praktijk:  

Om 15.30 uur worden de kinderen door de pedagogisch medewerkster opgehaald 

bij de overblijftafel op het leerplein. Er wordt altijd begonnen met gezamenlijk 

drinken en fruit te eten. Ook is het fijn om even bij te kletsen. Daarna kunnen de 

kinderen gaan spelen. We maken gebruik van het peuterlokaal, de 

buitenspeelplaats en de kleine gymzaal. We hebben speelgoed, spelletjes en puzzels 

voor leeftijden van 4 tot en met 12 jaar. Vrij spelen staat voorop, maar er worden ook 

knutselactiviteiten aangeboden en er wordt ingespeeld op de tijd van het jaar en 

de feesten die daar bij horen. Tussendoor -rond 16.30 uur- krijgen de kinderen nog 

wat lekkers in de vorm van bijvoorbeeld een soepstengel of een sneetje peperkoek. 

Tussen 17.00 en 18.00 uur kunnen de kinderen worden opgehaald. Mocht een kind 

niet aanwezig zijn op de vaste tijd, krijgen we graag tijdig bericht van u. 

 

Gegevens: 

Registratienummer: 222319641 

Pedagogische medewerker: Nancy Biemans en Jory van den Corput 

Mail: nancy_biemans@hotmail.com 

U kunt altijd bij ons binnen komen lopen  of mailen voor meer informatie. 

http://www.toeslagen.nl/
mailto:nancy_biemans@hotmail.com

