Tarieven en openingstijden 2019
Dagopvang
Groep Poespas Boekweitstaat 20
Groep Ratjetoe Boekweitstaat 20
Kiekeboe Peuterschool Kelnarijstraat 42

LRK 186247898
LRK 186247898
LRK 213152666

Dagopvang (0-4 jaar) en en Peuterschool (2-4 jaar)
Omschrijving contract
Dagopvang 52 weken
Hele dagopvang
Halve dagopvang morgen
Halve dagopvang middag
Schooltijden dagopvang

Openingstijden

Aantal uren

Uren per jaar

Uurtarief

Kosten per maand

07:30 -18:00
07:30 -13:30
12:30 -18:00
07:30 -15:30

10,5
6,0
5,5
8,0

546
312
286
416

8,19
8,35
8,35
8,35

372,65
217,10
199,01
289,47

Dagopvang 48 weken
Hele dagopvang
Halve dagopvang morgen
Halve dagopvang middag
Schooltijden dagopvang

07:30 -18:00
07:30 -13:30
12:30 -18:00
07:30 - 15:30

10,5
6,0
5,5
8,0

504
288
264
384

8,49
8,65
8,65
8,65

356,58
207,60
190,30
276,80

Dagopvang 40 weken
Hele dagopvang
Halve dag peuterschool morgen excl. overblijven
Halve dag peuterschool morgen incl. overblijven
Schooltijden dagopvang

07:30 -18:00
07:30 -13:30
12:30 -18:00
07:30 - 15:30

10,5
6,0
5,5
8,0

420
240
220
320

8,89
9,01
9,01
9,01

311,15
180,20
165,18
240,27

Peuterschool 48 weken
Hele dag peuterschool
Halve dag peuterschool morgen excl. overblijven
Halve dag peuterschool morgen incl. overblijven
Halve dag peuterschool middag

08:30 - 15:15
08:30 - 12:15
08:30 - 13:15
13:00 - 15:15

6,75
3,75
4,75
2,25

324
180
228
108

8,49
8,65
8,65
8,65

229,23
129,75
164,35
77,85

Peuterschool 40 weken
Hele dag peuterschool
Halve dag peuterschool morgen excl. overblijven
Halve dag peuterschool morgen incl. overblijven
Halve dag peuterschool middag

08:30 - 15:15
08:30 - 12:15
08:30 - 13:15
13:00 - 15:15

6,75
3,75
4,75
2,25

270
150
190
90

8,89
9,01
9,01
9,01

200,03
112,63
142,66
67,58

Maatwerk Dagopvang (0-4 jaar)
Omschrijving contract
Flex dagopvang
Omschrijving contract
Vervroegde en verlate opening per kwartier en
flexibele opvang < 1 dagdeel

Openingstijden
Aantal uren
Afhankelijk van af te nemen dagdelen
Openingstijden
Aantal uren

Uurtarief 2019
9,50
Kosten per kwartier
5,75

Kosten per uur
9,50

Kiekeboe Services
Omschrijving dienst
Haal- en brengservice
Traktatieservice

Prijs per dienst
5,75
18,00

Toelichting voor de dagopvang:
Kinderopvang Kiekeboe is in 2019 het hele jaar open m.u.v. de algemeen erkende feestdagen:
Nieuwjaarsdag, 2de Paasdag, Hemelvaart, 2de Pinksterdag, 1ste en 2de Kerstdag.
Op 24 december en 31 december sluiten wij om 16:30 uur.
Wijzigingen of opzeggingen kunnen via de website of de mail doorgegeven worden.
In alle tarieven zijn de kosten voor fruit, drinken, tussendoortjes en luiers inbegrepen.
De hele dagen en de halve dagopvang morgen is inclusief de broodmaaltijd.
Bonusdagen
Bij een contract voor 52 weken dagopvang heeft u 2 bonusdagen die ingezet kunnen worden om een feestdag of
ziekte te compenseren.
Bij een contract van 48 en 40 weken dagopvang heeft u 1 bonusdag die ingezet kan worden om een feestdag of
ziekte te compenseren.
Voorwaarden:
1. De pedagogisch medewerker/kind ratio moet ruimte bieden voor de bonusdag.
2. Een eenmaal goedgekeurde bonusdag kan niet meer gerestitueerd worden bij annulering.
Ruilen
Ruilen van dag mag, maar dit is afhankelijk van de groepsgrootte en de pedagogisch medewerker/kind ratio op
de aangevraagde dag.
Flexibele opvang
Bij flexibele opvang dient u minimaal 1 dagdeel opvang per dag af te nemen. Dit dient u ongeveer 3 weken voor de
gewenste datum aan te vragen. U ontvangt binnen 1 week een reactie van Kiekeboe.
Als u minder dan 1 dagdeel wenst af te nemen dan zult u een tarief van € 5,75 per kwartier worden berekend,
natuurlijk mits de groepssamenstelling dit toelaat.
Kiekeboe Haal- en brengservice
Kiekeboe kan 's morgens uw kind van huis ophalen en 's avonds weer naar huis brengen. Ook is het mogelijk om
uw kind naar zijn/haar sportactiviteiten te brengen en/of ophalen. Natuurlijk is dit inclusief een zorgzame
overdracht.
Kiekeboe Traktatieservice
Kiekeboe kan de traktatie voor de verjaardag van uw kind regelen. Wij verzorgen voor u de boodschappen en uw
kind kan zelf kiezen uit een aantal hartige en gezonde traktaties, die uw kind samen met de kinderen en de
pedagogisch medewerker kan voorbereiden en daarna feestelijk opeten. Van dit festijn worden natuurlijk ook
foto's gemaakt voor de fotoboeken van uw kind. Deze service bieden wij aan voor € 17,50.

Buitenschoolse opvang
Hokus Pokus Boekweitstraat 20
De Driehoek Kelnarijstraat 42
Voorschoolse opvang (4-13 jaar)
Omschrijving contract
Voorschoolse opvang

LRK 153896711
LRK 156743073

Openingstijden
7:15-8:30
Openingstijden
7:15-8:30
Openingstijden

Aantal uren
1,25
Aantal uren
1,25
Aantal uren

Uren per jaar
50

Openingstijden
12:00-18:30
15:00-18:30

Aantal uren
6,5
3,5

Uren per jaar
260
140

Openingstijden
12:00-18:30
15:00-18:30

Uren per dag
6,5
3,5

Vakantieopvang (4-13 jaar)
Omschrijving contract
12 weken
10 weken
9 weken
8 weken
7 weken
6 weken

Openingstijden
07:30-18:30
07:30-18:30
07:30-18:30
07:30-18:30
07:30-18:30
07:30-18:30

Aantal uren
11
11
11
11
11
11

Maatwerk vakantieopvang
Contract
flexdagen

Openingstijden
07:30-18:30

Aantal uren

Flex voorschoolse opvang
Omschrijving contract
Vervroegde opening
Naschoolse opvang (4-13 jaar)
Omschrijving contract
40 weken nso lange middag
40 weken nso korte middag
Maatwerk naschoolse opvang
Contract
Flex nso lange middag
Flex nso korte middag
Contract
Zwemarrangement incl. maaltijd
Zwemarrangement excl. maaltijd
Contract
Vrijzwemmen

Kiekeboe services
Dienst
Maaltijd
Haal- en brengservice
Traktatieservice

Uurtarief
8,49
9,50
Kosten per kwartier
5,75

Uren per jaar
132
110
99
88
77
66

Kosten per maand
35,38
Kosten per dag
11,88

Uurtarief
7,99
7,99

Kosten per maand
173,12
93,22

Uurtarief
9,50
9,50

Kosten per maand
61,75
33,25
Kosten per maand
58,25
45,70
Kosten per keer
3,75

Uurtarief
7,79
7,99
8,09
8,19
8,29
8,49

Kosten per maand
85,69
73,24
66,74
60,06
53,19
46,70

Uurtarief
9,50

Kosten per dienst
3,75
5,75
18,00

Toelichting voor de bso
Kinderopvang Kiekeboe is in 2017 het hele jaar open m.u.v. de algemeen erkende feestdagen:
Nieuwjaarsdag, 2de Paasdag, Koningsdag, Hemelvaart, 2de Pinksterdag 1ste en 2de Kerstdag.
Op 24 december en 31 december sluiten wij om 16:30 uur.
Opzeggingen of wijzigingen kunnen via de website of de mail doorgegeven worden.
In alle tarieven zijn de kosten voor fruit, drinken, tussendoortjes inbegrepen.
De voorschoolse opvang is van 7:15-8:30 uur en is inclusief ontbijt en kan afzonderlijk van naschoolse opvang
afgenomen worden.
De hele dag opvang en de nso lange middag zijn inclusief een broodmaaltijd.
Bonusdagen
Bij een contract voor naschoolse opvang lange of korte middag heeft u recht op 1 bonusdag om een ziektegeval
of een feestdag te compenseren.
Voorwaarden:
1. De pedagogisch medewerker/kind ratio moet ruimte bieden voor de bonusdag.
2. Een eenmaal goedgekeurde bonusdag kan niet meer gerestitueerd worden bij annulering.
Ruilen
Ruilen van dag mag, maar dit is afhankelijk van de groepsgrootte en de pedagogisch medewerker/kind ratio op
de gevraagde dag.
Flexibele opvang
Bij flexibele opvang dient u op de nso lange middag minimaal 3 uren opvang per dag af te nemen. Bij de
flexibele vakantieopvang dient u minimaal 6 uur per dag af te nemen. Dit dient u ongeveer 4 weken voor de
gewenste datum aan te vragen. U ontvangt binnen 1 week een reactie van Kiekeboe.
Als u minder dan 3 uur nso lang of 6 uur vakantieopvang wenst af te nemen dan zult u een tarief van € 5,75
per kwartier worden berekend, natuurlijk mits de groepssamenstelling dit toelaat.
Vakantiedagen en studiedagen
Vakantiedagen zijn flexibel inzetbaar tijdens alle vakanties. Deze dagen kunnen helaas niet doorgeschoven
worden naar het volgend jaar en worden aan het eind van het jaar niet gerestitueerd.
Met een contract voor 12 dagen vakantie bso kunt u deze dagen ook inzetten voor margedagen en/of
studiedagen.
Studiedagen kunnen apart afgenomen worden. Als uw kind die dag ingepland staat op de bso betaalt u
tot 15:00 uur, anders betaalt u tot 18:30 uur.
Zwem bso
Het maandbedrag is vastgesteld op basis van het aantal weken zwemles per schooljaar.
Opzeggen kan vanaf de eerste dag van de maand na het afzwemmen van uw kind.
Vrijzwemmen
Kinderen met een C-diploma kunnen op donderdagmiddag tijdens de zwemlessen vrijzwemmen. Dit dient u door
te geven aan de pedagogisch medewerker op de bso van uw kind of per mail en naderhand voor te tekenen.
Maaltijd
Uw kind kan op donderdag op bso De Driehoek ook een maaltijd nuttigen. Graag van tevoren opgeven!

Deze service bieden wij aan voor € 3,75 per maaltijd.
Kiekeboe Haal- en brengservice
Kiekeboe kan 's morgens uw kind van huis ophalen en 's avonds weer naar huis brengen. Ook is het mogelijk om
uw kind naar zijn/haar sportactiviteiten te brengen en/of ophalen. Natuurlijk is dit inclusief een zorgzame
overdracht.
Kiekeboe Traktatieservice
Kiekeboe kan de traktatie voor de verjaardag van uw kind regelen. Wij verzorgen voor u de boodschappen en uw
kind kan zelf kiezen uit een aantal hartige en gezonde traktaties, die uw kind samen met de kinderen en de
pedagogisch medewerker kan voorbereiden en daarna feestelijk opeten. Van dit festijn worden natuurlijk ook
foto's gemaakt voor de fotoboeken van uw kind. Deze service bieden wij aan voor € 18,00.

