Zwolle, 3 juni 2021
Betreft: Start Kindcentrum De Vlieger
Beste (toekomstige) ouders van De Vlieger 2,
Vanaf 23 augustus start Stichting Kinderopvang Catent met buitenschoolse opvang en Kinderopvang Breed met
dagopvang en peuteropvang op KBS De Vlieger 2. In het eerste gedeelte van deze brief ontvangt u meer
informatie over de BSO op De Vlieger 2.
In het tweede gedeelte van deze brief krijgt u informatie over de dagopvang en de peuteropvang, dat wordt
aangeboden door Kinderopvang Breed. De startdatum is 23 augustus. Gezamenlijk gaan we werken als
Kindcentrum De Vlieger 2. U kunt zich vanaf vandaag alvast ‘voor’ aanmelden.
Behoeftepeiling
Enkele weken geleden hebben we een behoeftepeiling gedaan. Er zijn veel positieve reacties binnengekomen
over de mogelijkheid van een buitenschoolse opvang in eigen beheer. Aandachtspunten die u ons meegaf,
gingen over een veilig klimaat, een leuk en afwisselend programma en duidelijke communicatie. Dit zijn uiteraard
voor ons belangrijke aandachtspunten die we zeker meenemen.
Contracten
We bieden voorschoolse opvang (VSO) aan vanaf 7.00 uur in de ochtend. Kinderen die voor 7.30 uur aanwezig
zijn krijgen een ontbijt aangeboden..
De BSO sluit om 18.30 uur. De BSO wordt voor minimaal 1,5 uur afgenomen per dag. Voor de BSO werken we
met 3 verschillende contracten.
52 weken contract
Allereerst kunt u kiezen voor een 52 weken contract. Bij deze vorm heeft u recht op opvang na school en tijdens
alle schoolweken. Daarnaast heeft u recht op hele dagen opvang tijdens de vakantieweken. Hiervoor krijgt u een
tegoed in uren, uitgaande van het aantal uren dat u per week afneemt. De nationale feestdagen zijn daar een
uitzondering op. Voor dit contract betaalt u een uurprijs van € 7,85.
48 weken contract
Bij het 48 weken contract heeft u recht op opvang na schooltijd tijdens alle schoolweken. Daarnaast heeft u recht
op de hele dag opvang tijdens de 7 vakantieweken in het schooljaar. Hiervoor krijgt u een tegoed in uren,
uitgaande van het aantal uren dat u per week afneemt. Deze zijn door u als ouder vrij om in te plannen, maar
moeten wel tijdig gepland worden. De uurprijs voor dit contract is €8,05.
41 weken contract
Bij het 41 weken contract heeft u recht op opvang na schooltijd tijdens alle schoolweken. Er is alleen recht op
vakantieopvang als het schooljaar minder dan 41 weken heeft. Hiervoor krijgt u een tegoed in uren, uitgaande
van het aantal uren dat u per week afneemt. Dit kunt u vrij inplannen, maar moet wel tijdig aangevraagd worden.
De uurprijs voor dit contract is €8,25.
Voorschoolse opvang
Het contract van de VSO sluit aan bij het contract van de BSO. Voor de VSO rekenen we een uurprijs van €8,80.
Voorinschrijven
U kunt vanaf nu voorinschrijven voor de buitenschoolse opvang door het aanmeldformulier uit de bijlage volledig
ingevuld te retourneren naar: directie.vlieger2@catent.nl of in te leveren bij school. Bij een aanmelding van 4
kinderen of meer zullen we de BSO op die dag openen. Wilt u uiterlijk maandag 14 juni uw vooraanmelding
retourneren?

Kinderopvang Breed
Met ingang van 23 augustus 2021 zal Kinderopvang Breed binnen KBS de Vlieger 2 dagopvang en peuteropvang
gaan aanbieden. Wij zullen samen met KBS de Vlieger 2 en kinderopvang stichting Catent gaan toewerken naar
een pedagogisch curriculum waar wij vanuit onze gezamenlijke expertises zullen toewerken naar een doorgaande
leer- en ontwikkelingslijn voor kinderen van 0 t/m 13 jaar.
Dagopvang
Dagopvang is voor kinderen die nog niet naar de basisschool gaan. Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich
spelenderwijs kunnen ontwikkelen in een veilige omgeving. Wanneer kinderen vertrouwen hebben in zichzelf,
staan zij open voor groei en ontwikkeling.
Wij starten één verticale groep van maximaal 12 kinderen in de leeftijd van 0 tot 4. Het kinderdagverblijf is
dagelijks geopend van 07:00 – 19:00 uur. Dagopvang is zowel vast als flexibel af te nemen.
Peuteropvang
Op de peuteropvang van Kinderopvang Breed kunnen peuters spelenderwijs ontdekken en leren. Hier kunnen ze
alvast wennen aan hoe het straks op de basisschool zal zijn: samen met leeftijdsgenootjes beginnen in de kring
en gezamenlijke activiteiten doen, maar ook zelfstandig in prentenboeken neuzen of een spelletje doen aan tafel.
De peuteropvang is tijdens schoolweken geopend op maandag t/m vrijdag van 09:00 – 13:00 uur (inclusief lunch)
en bestaat uit maximaal 16 kinderen.
Informatie/ aanmelden
Wenst u meer informatie te ontvangen m.b.t. de dagopvang of peuteropvang kunt u ons telefonisch bereiken op:
06 - 31 28 14 09 of per mail info@kinderopvangbreed.nl. Verder informatie over onze tarieven en werkwijze kunt
u vinden op onze site www.kinderopvangbreed.nl. Aanmelden kan heel gemakkelijk via onze site, graag in de
opmerking aangeven dat het om de nieuwe locatie binnen KBS de Vlieger 2 gaat.
In de tweede helft van juni organiseren we een informatieavond om u verder te informeren. Mochten er nog
vragen zijn, dan hoor ik het graag.
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