TARIEVEN EN AANBOD 2021
Heerhugowaard en Westbeemster

OPVANG VOOR KINDEREN VAN 0 TOT 4 JAAR
Hoewel de naam anders doet vermoeden, doen wij veel meer dan “opvangen van kinderen”.
Samen met de ouders begeleiden wij de kinderen in de wereld. Op onze kinderdagverblijven en peuteropvang
speelt, groeit en ontdekt je kind. Dit alles op basis van geborgenheid en veiligheid.
Langzamerhand leert je kind de wereld om zich heen kennen en ontdekken.

0 – 4 jaar

Kinderen in de leeftijd vanaf 10 weken tot
maximaal 4 jaar kunnen een hele of halve dag
naar de dagopvang. De minimale afname is
twee dagdelen per week of één hele dag per
week.
De kinderdagopvang is 52 weken op maandag
t/m vrijdag per jaar geopend met uitzondering
van de algemeen erkende feestdagen. Opvang
vanaf 7.00 uur of tot 18.30 is op aanvraag en
bij minimaal drie aanmeldingen mogelijk.

Peuteropvang

2 - 4 jaar

De peuteropvang is in de schoolweken
geopend (40 weken). De kosten verdelen we
over het hele jaar. Je ontvangt 12 keer per
jaar een factuur.

Pakketten

Bruto
uurtarief

Kinderdagopvang— hele dag
van 7.30 tot 18.00 uur

€ 8,59

Kinderdagopvang— halve dag
· Van 7.30 tot 13.00 uur
· Van 7.30 tot 14.30 uur
(alleen mogelijk bij locaties met continurooster)
· Van 13.00 tot 18.00 uur

€ 8,75

Peuteropvang – halve dag
De Gemeente verleent subsidie aan
kostwinnersgezinnen (gezinnen waarbij één van
beide ouders werkt).
Ouders van kinderen die beide werken of
eenoudergezinnen kunnen
kinderopvangtoeslag
aanvragen bij de Belastingdienst.

€ 8,75

Neem voor meer informatie
contact op met
onze afdeling Klantcontact

072 - 56 60 200
klantcontact@blosse.nl

Versie geldig vanaf 01-01-2020

Kinderdagopvang

BUITENSCHOOLSE OPVANG VOOR KINDEREN VAN 4 TOT 12 JAAR
Als je kind naar school gaat breekt een nieuwe tijd aan.
Tussen de leeftijd van 4 en 12 jaar maakt een kind een enorme ontwikkeling door.
We kennen deze ontwikkeling en bieden voor ieder kind een veilige haven met genoeg afwisselende activiteiten.
Meedoen mag maar hoeft niet.

BSO: voor- en naschoolse opvang

Pakketten

De BSO is 52 weken per jaar op maandag t/m
vrijdag geopend met uitzondering van de
algemeen erkende feestdagen.

School- en vakantieweken
BSO in schoolweken én in
vakantieweken inclusief alle
studiedagen van het onderwijs (als deze
op jouw opvangdag vallen).

€ 7,93

Schoolweken
BSO in schoolweken, inclusief alle
studiedagen van het onderwijs (als deze
op jouw opvangdag vallen). Je kunt
deze aanvullen met een
vakantieweken-pakket.

€ 8,29

Vakantie-opvang
Kies je voor een los vakantie
opvangpakket, dan kun je kiezen voor
6, 9 of 12 weken vakantieopvang. De
minimumafname is zes vakantiedagen
per jaar. Vakantieopvang vraag je aan
via het ouderportaal. Als de aanvraag
voor de sluitingsdatum is ingediend
(deze data staan op onze website en in
het ouderportaal), dan garanderen wij
dat jouw kind bij ons terecht kan.

€ 8,93

Voorschoolse opvang: tijdens schoolweken
vanaf 7.30 tot het onderwijs start. Opvang
vanaf 7.00 uur is op aanvraag en bij minimaal
drie aanmeldingen mogelijk.
Naschoolse opvang: vanaf het moment dat het
onderwijs uit is tot 18.00 uur. Opvang tot 18.30
uur is op aanvraag en bij minimaal drie
aanmeldingen mogelijk.

Bruto uurtarief

Inschrijven
Inschrijven kan op onze website: www.blosse.nl
De berekening voor de verschillende opvangsoorten is gebaseerd op het aantal openingsweken en het aantal
openingsuren per dag en wordt in 12 maanden gefactureerd. Kijk voor de voorwaarden op www.blosse.nl.

