VILLA KAKELBONT KINDEROPVANG

Kinderdagverblijf 2018
Het kinderdagverblijf is geopend van 07.30 tot 18.30 uur met de mogelijkheid om vervroegde (07.00
uur) of verlengde (19.00 uur) opvang af te nemen . Daarbij is het mogelijk te kiezen uit een pakket
die bij uw opvangwensen past.
Kinderdagverblijf (52 weken)*
VillA (inclusief luiers)
deLuxe (inclusief luiers en dagverse warme maaltijd)
Kinderdagverblijf (40 weken)*
VillA (inclusief luiers)
deLuxe (inclusief luiers en dagverse warme maaltijd)

Uurtarief
€ 7,89
€ 8,27

Aantal uren per maand
47,67
47,67

€ 8,79
€ 9,21

36,67
36,67

VIP (Voor-Iedere-Peuter)opvang 2018
De VIP is speciaal voor kinderen van 2 tot 4 jaar. Op spelenderwijze manier worden de kinderen
voorbereid op de basisschool en worden zij extra gestimuleerd in hun ontwikkeling waar nodig. Ook
bieden wij dit aan kinderen met een VVE-indicatie. Het is mogelijk te kiezen uit twee pakketten van 40
weken.
VIP (40 weken)*
Pakket A; Opvang van 07.30-13.00 uur inclusief lunch
Pakket B; Opvang van 08.45-11.45 uur

Uurtarief
€ 7,97
€ 6,99

Aantal uren per maand
18,33
10

Wanneer u geen recht heeft op kinderopvangtoeslag kunt u gebruik maken van de Peuterkorting.

Buitenschoolse opvang 2018
Bij de BSO is het mogelijk verschillende pakketten af te nemen en te combineren. Daarbij maakt u per
opvangdag de keuze uit alleen Naschoolse opvang (NSO) of Naschoolse opvang inclusief
vakantieopvang (BSO TOP) Voor iedere BSO TOP dag bouwt u per maand 1 vakantiedag op, zodat u
voor het gehele schooljaar 12 vakantiedagen flexibel in kunt zetten tijdens schoolvakanties op de dag
waarop u opvang wenst. Dit pakket kunt u ophogen tot 24-36 of meer vakantiedagen. Ook bieden wij
Tussenschoolse opvang (Laurentius) en Voorschoolse opvang aan. De BSO is geopend van 07.30-18.30
uur met de mogelijkheid om vervroegde (07.00 uur) of verlengde (19.00 uur) opvang af te nemen.
Daarnaast is het mogelijk een dagverse warme maaltijd af te nemen.
BSO
BSO TOP (40 weken naschoolse opvang inclusief 2
ADV uren opbouw per maand inclusief
vakantieopvang)
NSO (40 weken naschoolse opvang inclusief 2 ADV
uren opbouw per maand)
VSO (40 weken voorschoolse opvang)
TSO (40 weken tussenschoolse opvang Laurentius)

Uurtarief
€ 7,65

Aantal uren per maand
24,67

€ 8,18

13,67

€ 8,18
€ 7,71

3,33
Geen kinderopvangtoeslag

In sommige gevallen is het BSO TOP pakket voordeliger dan het NSO pakket. Via de website van de
Belastingdienst kunt u de netto-kosten berekenen.
Wilt u meer weten, dan kunt u contact opnemen met onze medewerker kindplanning.
T. 076-5650333 E. planning@villakakelbont-breda.nl
*Via de website van de Belastingdienst kunt u de netto-kosten berekenen.

