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ACTIVITEITEN 

 
Sint is uitgezwaaid en Kerst staat voor de deur. De weken voor de kerstvakantie 
zullen we druk zijn met alles wat Kerst te bieden heeft, gezellig samen zijn, 
knutselen, spelen en voorlezen. Donderdag 7 december sluiten de Guppy’s hun 
musicallessen af met een optreden voor ouders. 
In februari gaan we op dinsdag met 10 Orka’s drie keer pottenbakken bij 
Toonbeeld en half maart gaan we weer naar Toonbeeld om alles wat we gemaakt 
hebben te glazuren. Marten Leerkamp komt om breakdance lessen te geven en we 
hebben vier keer Djembé les. Meer informatie hierover volgt nog. Daarnaast geeft 
juf Kitty blokfluit-les aan 10 kinderen.  
De BSO Kinderraad start na de vakantie met nieuwe plannen.  
 
 
gitaar 
 

BELANGRIJKE DATA 2018 
 
- 22-12-2017 t/m 1-1-2018 BSO dicht 
- Vakantie BSO:  di 2-1 en do 4-1 
- Studiedag: vr 23-2 BSO van 8.30-18.00u.    
  (uiterlijk 9-2 doorgeven, doorgang bij    
   minimaal 5 vaste kinderen) 
- Vakantie BSO: 26, 27 en 1-3 
    
- Voorjaarsvakantie: ma 20, di 21 en do 23-2  
  
 



                                                            
 
 
    

 
   ADMINISTRATIE: 
   Wilt u aanvragen voor incidentele opvang en het ruilen van dagen regelen via het  
   BSO-team of via een briefje met naam, datum en telefoonnummer in de postbak in de  
   aula.  
    

 

 
BSO OUDERCOMMISSIE 

 

De OC ging, na inzage in de BSO begroting, akkoord met de prijsverhoging voor 
2018.  
De BSO oudercommissie zoekt nieuwe leden! De huidige leden vervullen hun taak 
al meer dan drie jaar en dragen het stokje graag over naar U. 
Bent u begaan met het reilen en zeilen van de opvang van uw kind? Meld u aan! 
We vergaderen max. 3x per jaar over oa; veiligheid, activiteiten, uur-prijs, 
eten/drinken. 

Info bij Stefanie (Charlie en Nicolet), Sacha (Charlotte en Isabel) en Marike (Lisa) 
 
 
 

Uur-prijs 2018: 
 
De nieuwe uurprijs zal € 7,21 gaan bedragen voor vaste contracten. U weet dat 
de kosten voor 40 (ex vakantie) en 49 (incl vakantie) weken opvang verspreid 
over 12 maanden in rekening worden gebracht. De prijs voor incidentele opvang 
is per 1-1-2018 € 7,40 per uur. De prijs voor een incidentele vakantiedag blijft 
 € 72,80. 
De eerste 6 uur van een Studiedag blijven vooralsnog gratis en worden door de 
school betaald. 
De Kinderopvangtoeslag uurprijs vergoeding gaat van €6,69 in 2017 naar €6,95 
in 2018. 
Op de website van de belasting kunt u de kinderopvangtoeslaglijsten vinden. 
           



       Op 1-1-2018 geldt de nieuwe Wet Kinderopvang. 
      De belangrijkste veranderingen zijn dat ieder kind een Mentor krijgt en dat de ontwikkeling van  
      kinderen gevolgd moet worden. Dit is in het leven geroepen om de overdracht tussen ouders,  
      kind, opvang en school goed te regelen. Wij zijn echter een schooleigen BSO en de lijntjes zijn 
      al kort tussen school en BSO. Omdat we wel aan de nieuwe wet moeten voldoen hebben we  
      een verdeling gemaakt  
      afhankelijk van wie welke dag werkt en wanneer welke kinderen naar de BSO komen. 
      De Mentor is het eerste aanspreekpunt voor u en uw kind. Omdat wij een klein team zijn kunt  
      u ook altijd een van de andere BSO medewerkers aanspreken. 
      Voor de Kerstvakantie zullen we op het prikbord in de aula een lijst ophangen waarop u kunt  
      zien welke BSO medewerker de Mentor van uw kind is. 
      De ontwikkeling van de kinderen volgen we met behulp van een observatielijst die zes weken  
      na de start voor de eerste keer invullen en zo nodig met de ouders bespreken. Daarna  
      observeren we om de twee jaar in januari/februari. De observatielijsten worden door de  
      meester/juf van de klas toegevoegd aan het kind-dossier in Esis. We zullen u altijd, net als nu,  
      aanspreken mocht dat nodig zijn.  
       
      Daarnaast wordt er nog druk geschreven aan het Beleidsplan Veiligheid en Gezondheid en  
      het nieuwe Pedagogisch Beleidsplan. Beide worden na de Kerstvakantie op de website  
      geplaatst. 

         
        

        

        In de Kerstvakantie maken we gezonde smoothies van vers fruit en rusten we uit van alle  
      December drukte. 

 
 
 
 

 
 

 
Arjan, Kitty, Marleen, Linda en Karin 

WIJZIGINGEN WET KINDEROPVANG 


