Tarieven buitenschoolse opvang
Voorschoolse opvang
Tussenschoolse opvang
Naschoolse opvang
Vakantie opvang
Studiedagen
Flexibele buitenschoolse opvang
Flexibele tussenschoolse opvang
Strippenkaart

€
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6,95
3,25
6,95
6,95
6,95
7,50
3,75
95,00

per uur
dit is per keer
per uur
per uur
per uur
per uur
per uur
voor 10 strippen

Voorschoolse opvang:
07.00-09.00
Deze opvang is tijdens schoolweken. De kinderen kunnen hun eigen meegebrachte
ontbijt meenemen, het drinken wordt verzorgd door Avonturiers Lelystad. Indien u
voorschoolse opvang afneemt kunt u tijdens de vakantiedagen uw kind ook brengen
vanaf 07.00.
Tussenschoolse opvang: 11.45-13.30
Dit is voor kinderen van de Finnjol, Toermalijn en de Windroos. Het eten en drinken
wordt door ons verzorgt.
Indien uw kind op een andere school zit en u toch gebruik wilt maken van de
tussenschoolse opvang is dit mogelijk zodra er 4 of meer kinderen van die school komen.
Naschoolse opvang:
13:30-18.30
14.30-18.30
15.00-18.30
De tijd waarop bij buitenschoolse opvang ingaat, is afhankelijk van de tijd waarop de
school uitgaat.
Vakantie opvang:
08.00-18.30
Vakantiedagen zijn de dagen die door de rijksoverheid zijn vastgesteld. Dit betreft 12
weken per jaar.
Studiedagen:
8.30-18.30
Deze dagen worden niet vooraf berekend, omdat de vraag voor studiedagen opvang per
ouder verschilt. De afgenomen dagen worden in de eerst volgende maand gefactureerd.
Flexibele buitenschoolse opvang:
Dit is mogelijk op basis van een maand van te voren aangereikt rooster met een
minimale afname van 2 dagen per week.
Strippenkaart:
De strippenkaart bestaat uit 10 strippen en is kind gebonden. Hierbij geldt een minimale
afname van 2 strippen per keer. De strippenkaart wordt vooraf betaald en is een half jaar
geldig.
Om u een duidelijk beeld te geven over de exacte kosten, kunt u contact met ons
opnemen en uw wensen aangeven. Aan de hand van het inschrijfformulier kunnen wij
dan voor u een vrijblijvende offerte maken.
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