
 

Aanbod 2016 
 
 
Dagopvang (kinderdagverblijf)  0 – 4 jaar  
 
Binnen het kinderdagverblijf kunt u gebruik maken van de volgende mogelijkheden: 

 

 Hele dagopvang   Minimaal 40 schoolweken tot en met 53 weken* 

 Halve dagopvang   Minimaal 40 schoolweken tot en met 53 weken* 

 Schooltijden opvang      Minimaal 40 schoolweken tot en met 53 weken* 

 De opvang begint een kwartier voorafgaand aan de begintijd       

 van de basisschool en eindigt een kwartier nadat de 

basisschool sluit. Bij de begin- en eindtijd gaan we uit van de 

basisschool in de betreffende kern die als eerste start en als 

laatste eindigt. 

 1 tot en met 12 weken opvang Opvang binnen de vakantieweken van de basisschool* 

 Flex-opvang     Flexibele afname van dagdelen.  

Uiterlijk 1 maand voorafgaand aan opvang aan te vragen bij 

de afdeling planning.  

De opvang is op dat moment gegarandeerd. . 

 Flex- opvang extra  Pilot locatie Fijnaart: Afname van opvang in blokken. Een 

    blok betreft 3 uur opvang. Informeer naar de mogelijkheden. 

 Extra dagdelen     Extra opvang aanvullend op het contract.  

 Vanaf 4 weken voorafgaand aan de opvang kan de aanvraag       

 van een extra dagdeel worden beoordeeld. De betreffende 

opvang kunt u aanvragen bij de groep. 

 Verlengde opvang  Van 7.00 tot 7.30 of van 18.00 tot 18.30 aansluitend op         

                                       een dagdeel opvang. 

 

*Schoolweken basisonderwijs regio Midden en Zuid worden gevolgd. 

 

 
 
Buitenschoolse opvang  4 – 13 jaar 
 

Deze opvang sluit aan op de schooltijden en schoolweken en biedt de volgende mogelijkheden: 

 

 Voorschoolse opvang   40 schoolweken 

 Naschoolse opvang     40 schoolweken 

 Vakantieopvang     1 tot en met 12 weken 

In combinatie met een  NSO en/of VSO-contract wordt een 

lager tarief gehanteerd bij afname van minimaal 5 weken 

vakantieopvang.  De gewenste vakantieopvang dient u 

minimaal een maand van te voren aan te vragen bij de 

afdeling planning.  

Ruilen binnen een vakantiecontract is gegarandeerd indien u 

dit 1 maand voorafgaand aanvraagt. NB: Als de opvang waar 



 

uw kind regulier verblijft op dat moment gesloten is, wordt er 

een andere locatie aangeboden. 

 Flex-opvang      Flexibele afname van dagdelen met of zonder contract. 

Uiterlijk 1 maand voorafgaand aan opvang aan te vragen bij 

de afdeling planning.  

   De opvang is op dat moment gegarandeerd.  

 Flex-opvang extra  Pilot Locatie Fijnaart: Afname van opvang in blokken. Een 

    blok in de schoolweken betreft 1,5 uur. Informeer naar de 

    mogelijkheden! 

 Extra dagdelen   Extra opvang aanvullend op het contract of incidenteel zonder 

    contract 

Vanaf 4 weken voorafgaand aan de opvang kan de aanvraag 

van een extra dagdeel  worden beoordeeld. De betreffende 

opvang kunt u aanvragen bij de groep. 

 Verlengde opvang  Van 7.00 tot 7.30 of van 18.00 tot 18.30 aansluitend op         

                                       een dagdeel opvang. 

 

 

 

Peuteropvang  2 tot 4 jaar 
 

Binnen de peuteropvang kunt u gebruik maken van de volgende mogelijkheden: 

 Opvang in een dagdeel van 5 uur per week 

of 

Opvang in twee dagdelen van 2,5 tot 3,5 uur per dagdeel 

Variërend per kern. Informeer naar de mogelijkheden. 

 Verlengde opvang     De mogelijkheid wordt geboden om gebruik te maken van  

                                                    opvang vanaf 07.30 uur. De leidsters brengen uw kind   

                                                    vervolgens om 8.30 uur naar de peutergroep. Dit is mogelijk   

                                                    indien er kinderopvang of voorschoolse opvang wordt  

                                                    geboden op de locatie. 

 1 tot en met 12 weken opvang Opvang op een kinderdagverblijf binnen de vakantieweken   

                                                    van de basisschool/peuteropvang. 

 VVE opvang                               Met een VVE-indicatie moeten kinderen minimaal 10 uur per 

    week opvang geboden krijgen. 

 

 
Extra faciliteiten: 

 

 Gegarandeerde opvang tijdens studiedagen van de basisschool  
Op basis van ruildagen of extra dagdelen. Hierbij kan het wel zijn dat de opvang wordt 
gecentraliseerd binnen  Kindercentra de Roef, waardoor er op een studiedag een uitdagend 
programma kan worden aangeboden.  
De opvang wordt geboden bij minimaal 3 kinderen.  

 

 

 Warme maaltijden  

Geen spitsuur meer in de keuken na een lange dag werken. Op de locaties Willemstad, Lage 

Zwaluwe, Zevenbergen Neerhof en Zevenbergen Kleurenboom kunt u afhaal maaltijden 

bestellen via www.lekkerenvers.nl De maaltijden zijn gevarieerd, gezond en koelvers verpakt.  

http://www.lekkerenvers.nl/


 

 

 Kinderkapper 

1 x per 6 weken bezoekt onze kinderkapster alle kinderdagverblijf groepen. Voor slechts 10,- 

kan zij uw kind voorzien van een hippe coupe. Aanmelden op de groep. 

 

 Zwemles op de BSO 

Op de locaties Klundert, Zevenbergen Neerhof, Zevenbergen Kanga’s en Zevenbergen 

Kleurenboom bieden wij de mogelijkheid om op dinsdag zwemles A en B te volgen bij 

Fysiowave in Zevenbergen en de Niervaert in Klundert.  

 

 Ontbijt op de voorschoolse opvang 4-12 jaar 

Kinderen die gebruik maken van de voorschoolse opvang kunnen desgewenst en kosteloos 

aanschuiven voor een ontbijt tot 8.00 uur. 

 

 (Groenten)potje tot 1,5 jaar 

Op het kinderdagverblijf bieden wij kinderen, desgewenst en kosteloos,  tot 1,5 jaar een potje. 

 

 Naschoolse activiteiten  

Vanaf 2016 zal binnen elke kern elk half jaar een activiteitenprogramma samengesteld 

worden en aan alle kinderen op school worden aangeboden. Deze naschoolse activiteiten 

worden in samenwerking met de basisscholen, buurtsportcoaches, cultuur coördinator, lokale  

verenigingen en KC de Roef samengesteld. Vindt een activiteit elders plaats, dan zullen wij 

altijd de mogelijkheden onderzoeken of kinderen onder BSO tijd gehaald en gebracht worden. 

 

 


