Tarieven en openingstijden 2020

Nieuwe contracten

Stichting Kinderopvang Kiekeboe Putten

Dagopvang
Groep Poespas Boekweitstaat 20
Groep Ratjetoe Boekweitstaat 20
Kiekeboe Peuterschool Kelnarijstraat 42

LRK 186247898
LRK 186247898
LRK 213152666

Dagopvang (0-4 jaar)
open tot 18:30 uur
Omschrijving contract
Dagopvang 52 weken
Hele dagopvang
Halve dagopvang morgen
Halve dagopvang middag

Openingstijden

Aantal uren

Uren per jaar

uurtarief 2019

uurtarief 2020

Kosten per maand '19

Kosten per maand '20

07:30 -18:30
07:30 -13:00
13:00 -18:30

11.0
5,5
5,5

572
286
286

8.19
8.35
8.35

8.52
8.68
8.68

390.39
199.01
199.01

406.12
206.87
206.87

Dagopvang 40 weken
Hele dagopvang
Halve dagopvang morgen
Halve dagopvang middag

07:30 -18:30
07:30 -13:00
13.00 -18:30

11.0
5,5
5,5

440
286
286

8.89
9.01
9.01

9.25
9.37
9.37

325.97
214.74
214.74

339.17
223.32
223.32

Peuterschool 40
Halve dag peuterschool

08:30 - 12.30

4.75

190

9.01

9.37

142.66

148.36

Uurtarief 2019
9.50
Kosten per kwartier '19
5.75

Uurtarief 2020
10.00
Kosten per kwartier '20
6.00

Maatwerk Dagopvang (0-4 jaar)
Omschrijving contract
Flex dagopvang
Omschrijving contract
Vervroegde opening per kwartier

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

Toelichting voor de dagopvang:
Kinderopvang Kiekeboe is in 2020 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.
Wijzigingen of opzeggingen kunnen via de website of de mail doorgegeven worden.

info@kiekeboeputten.nl

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.
Ruilen
Ruilen van dag mag, maar dit is afhankelijk van de groepsgrootte en de pedagogisch medewerker/kind ratio op
de aangevraagde dag. Ruilen kan twee weken voorafgaand en 4 weken na afloop van de reguliere 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.

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

LRK 153896711
LRK 156743073

Aantal uren
1.25
Aantal uren
1.25

Uren per jaar
50

Flex voorschoolse opvang

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

Naschoolse opvang (4-13 jaar)
Omschrijving contract
40 weken nso lange middag
40 weken nso korte middag

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 dagen

Openingstijden
07:30-18:30

Aantal uren
11

Maatwerk vakantieopvang
Contract
flexdagen

Openingstijden
07:30-18:30

Aantal uren
11

Maatwerk naschoolse opvang
Contract
Flex nso lange middag
Flex nso korte middag
Contract
Zwemarrangement excl. maaltijd

Uren per jaar
132

Toelichting voor de bso
Kinderopvang Kiekeboe is in 2020 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.

info@kiekeboeputten.nl

In alle tarieven zijn de kosten voor fruit, drinken, tussendoortjes inbegrepen.
De voorschoolse opvang is van 7:30-8:30 uur en is exclusief ontbijt en kanalleen
afzonderlijk
voor klanten
van naschoolse
die Bso afnemen.
opvang
De hele dag opvang en de nso lange middag zijn inclusief een broodmaaltijd.
Ruilen
Ruilen van dag mag, maar dit is afhankelijk van de groepsgrootte en de pedagogisch medewerker/kind ratio op
de aangevraagde dag. Ruilen kan twee weken voorafgaand en 4 weken na afloop van de reguliere dag.

uurtarief 2019
8.49

uurtarief 2020
8.83
10.00

Kosten per maand '19
35.38
Kosten per dag '19
11.88

Kosten per maand '20
36.79
Kosten per dag '20
12.50

9.50

uurtarief 2019
7.99
7.99

uurtarief 2020
8.31
8.31

Kosten per maand '19
173.12
93.22

Kosten per maand '20
180.05
96.95

uurtarief 2019
9.50
9.50

uurtarief 2020
10.00
10.00

Kosten per maand '19
61.75
33.25
Kosten per maand '19
45.70

Kosten per maand '20
65.00
35.00
Kosten per maand '20
47.55

uurtarief 2019
7.99

uurtarief 2020
8.31

Kosten per maand '19
87.89

Kosten per maand '20
91.41

uurtarief 2019
9.25

uurtarief 2020
10.00

Kosten per dag '19
101.75

Kosten per dag '20
110

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.
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.

