
 

                                   

                                                     

 Nieuwsbrief  3e kwartaal 2016 

 

Beste Ouders/Verzorgers,   

  

Pedagogisch medewerkers 

Wij hebben nu twee invalkrachten, namelijk Ellen en Ilvia Ooms. Ilvia is 26 jaar en heeft ook 

op de Vrije school gezeten en zelfs bij mij (Emma) in de klas. Nu bezoekt haar oudste 

dochter  peutergroep “de Sterrenkinderen”. Ze vindt het erg leuk om bij ons als oproepkracht 

te werken en heeft ook veel verbinding met de Leeuwenhart school.  

 

Stagiaires 

Hallo ik ben Vincenta Kasanradji, stagiaire bij  BSO De Muzikant. Op de maandag en 

dinsdag loop ik stage bij de BSO. Ik studeer aan het Albeda College in Middelharnis dit is 

mijn 2e jaar. Mijn stage op de BSO vind ik heel leuk het is altijd gezellig met de kinderen. En 

daarom ga ik er met heel veel plezier naartoe. Mijn hobby's zijn afspreken met vriendinnen 

en fietsen in mijn eigen buurt.   

 

Activiteiten/ uitstapjes  

Terugblik 

 Zwembad Binnenmaas 
Het water was erg koud maar dat mocht de pret niet drukken! De kinderen gleden 
van de glijbanen en er werd zelfs nog van de hoogste duikplank gesprongen.  
 

 Costa del Spui 
Wat hebben wij toch een prachtige nazomer gehad. Hier hebben wij zo van genoten 
en zijn wel 3 keer naar Costa del Spui in Goudswaard geweest. Zwemmen, duiken, 
graven en krabbetjes vangen, wat een waterpret!  
 

 Tiengemeten 
Komen we aan in de speeltuin van Tiengemeten, begint het heel hard te regenen. 
Dan maar gezellig bij Ellen pannenkoeken met stroop eten en een film kijken.  
 

 Bal Enzo 
De kinderen konden klimmen, rennen, springen en ballen gooien. Het was een 
ontzettende leuke middag.  
 

 Winkelen/markten centrum Oud-Beijerland  
Op woensdagmiddag is er elke week een gezellige markt in Oud-Beijerland. Af en toe 
gaan we dan ook tussen de marktkraampjes snuffelen. 
  
 



 Speeltuin Speelvlucht 
Vlak om de hoek is de o zo gezellige speeltuin Speelvlucht. Het blijft fijn om daar te 
spelen.  
 

 Drumtastic 
Van 19 tot 23 september stond Oud-Beijerland in het teken van een leve lang fit. Op 
woensdag zijn wij naar het dorp gewandeld waar de kinderen mee konden doen aan 
Drumtastic. Er werd met drumstokken, ritmisch op een fitnessbal geslagen. De 
kinderen deden enthousiast mee en konden er geen genoeg van krijgen.  
 

 Diverse knutselactiviteiten  
Bijna elke week staat er voor de kinderen weer een andere knutselactiviteit klaar.  
 

 Huttebouw  
 

 Uiltje vilten  
Dinsdag 11 oktober hebben wij van Emila een workshop uiltje vilten gehad. De 
kinderen gingen weer aan de slag met wol, water en zeep. Wat hebben ze toch 
mooie en schattige uiltjes gemaakt.  

 
In de planning: 

 Zwemmen 
 Heksenfeest  
 Speurtocht in het park  
 Djembé workshop  
 Molen Westmaas 
 Paardenmelkerij Strijen  

 
Meer informatie volgt nog.  
 
Contracten 2017 
In december maken wij de nieuwe contracten voor 2017. Mochten er wijzigingen zijn of 
belangstelling voor vakantieopvang en/of studiedagen, geef dit dan voor 10 november 2016 
aan ons door. 
 

Contract mogelijkheden  

 Een combi-pakket, dan neemt u voor het gehele jaar opvang voor 1 of meerdere 

dagen per week en vakantie opvang.  

 Vakantieopvang contract voor 1 of meerdere dagen per week.  Een schooljaar heeft 

12 vakantieweken. 

 De BSO biedt 7 weken vakantieopvang  

 40 weken zonder vakantie opvang. 

 Incidentele opvang (strippenkaart**) 

 Studie dagen 

 Incidentele opvang, mogelijk indien er plaats is op de groep 

 Tijdens school/vakantie weken d.m.v. de strippenkaart 

 

Vakantieopvang 

Indien u vakantieopvang wenst, wordt dit meegenomen in de overeenkomst.  

Let op: in de vakantieweken zullen wij op dinsdag, woensdag en donderdag geopend zijn 

met uitzondering van feestdagen.  



Openingsweken 2017 

Voorjaarsvakantie: 25 februari tot 5 maart 2017 

Meivakantie:   1 mei tot 7 mei 2017 

Zomervakantie: 10 juli tot 16 juli 2017 

   7 augustus tot 20 augustus 2017 

Herfstvakantie: 16 oktober tot 22 oktober 2017 

Kerstvakantie:  25 december tot 31 december 2017 

 

Sluitingsweken 2017 

Kerstvakantie:  2 tot 8 januari 2017 

Meivakantie:  24 april tot 30 april 2017 

Zomervakantie: 17 juli tot 6 augustus 2017 

Kerstvakantie:  1 tot 7 januari 2018 

 

Buitenschoolse opvang tijdens schoolvakanties en studiedagen van school 

Als de school dicht is in verband met een studiedag, dan is de BSO de hele dag geopend. 

We noemen dit extra openstelling.  

Voor een vakantiedag en/of studiedag, rekenen wij altijd 9 uur (8.30 tot 18.00 uur). Ouders 

met een BSO-overeenkomst kunnen op deze studiedag hun kinderen naar de BSO brengen. 

Deze dagen zijn, voor zover ze tevoren bekend zijn opgenomen in de overeenkomst. Zijn de 

dagen niet meegenomen in de overeenkomst en er zijn geen kinderen aangemeld voor de 

studiedag, dan zullen wij gesloten zijn.  

 

Wilt u studiedagen opnemen in het contract? Geef dit dan ook voor 10 november 2016 aan 

ons door.  

 

Studiedagen 2017 

Studiedag:   9 januari 2017  open: 08.30 tot 18.00 uur 

Studiemiddag:  2 februari 2017 open: 12.00 tot 18.00 uur 

Studiemiddag:  21 maart 2017 open: 12.00 tot 18.00 uur 

Studiemiddag:  6 juni 2017  open: 12.00 tot 18.00 uur  

 

Vakantieweken en studiedagen 2016 

Herfstvakantie: 15 oktober tot 23 oktober 2016   

Kerstvakantie:   26 december 2016 tot 1 januari 2017 

Studiedag:     24 oktober 2016  

    18 november 2016 

Studiemiddag:  5 december 2016 

 

Indien u voor bovenstaand opvang nodig heeft dient u dit voor 4 november 2016 aan ons 

door te geven.  

 

Annuleren en opzeggen 

Eenmaal ingeschreven kan de opvangplaats tot een maand voor ingangsdatum kosteloos 

worden geannuleerd, daarna geldt een opzegtermijn van een maand. Als ouders de 

opvangplaats met dagen willen wijzigen, geldt eveneens een opzegtermijn van een maand. 

De opzegging dient schriftelijk (brief/mail) te gebeuren. 



Openingstijden   

Wij zijn maandag t/m vrijdag open van 14.00 tot 18.00 uur.  

Vakantiestudiedagen van 08.30 tot 18.00 uur. De opvang is op basis van een hele dag van 9 

uur.  

Studiemiddag is de BSO open van 12.00 tot 18.00 uur. De opvang is op basis van 6 uur.  

Ruilen/inhaaldagen gebruiken binnen een maand en niet met vakantie dagen. Er dient 24 uur 

van tevoren afgemeld te worden.   

 

Jaaropgave 2016 

De jaaropgaven van 2016 zullen wij in februari 2017 naar u versturen.  

 

Nationale Feestdagen 

Als service zullen wij net als voorafgaande jaren geen nationale feestdagen doorberekenen 

in het nieuwe contract van 2017. 

 

Oudercommissie 

Oudercommissie: De oudercommissie leden zijn o.a. betrokken bij het adviseren van 

besluiten en spreken uit naam van de ouders.   

Naar aanleiding van onze eerdere oproep is Manon Hebing (moeder van Puck Andeweg) 

ons nieuwe oudercommissielid geworden. Zij vervult deze taak samen met Kim (moeder van 

Puck Gé Brussel).  

 

Voor meer info: neem dan contact op met bsodemuzikant@hotmail.com of met Kim en of 

Manon.      

kimwittebol@gmail.com  

manonhebing@gmail.com  

 

Kinderen ophalen uit de klas. 

Vanaf klas 1 komen de kinderen zelfstandig naar de BSO. De kleuters worden opgehaald bij 

hun klas. 

 

Oudergesprekken 

Oudergesprekken kunnen altijd gehouden worden. U kunt dan het beste even vooraf een 

afspraak maken.  

Heeft u een oudergesprek op school? U kunt dan indien mogelijk uw kind zonder kosten naar 

de BSO brengen. (Max. 30 minuten voor ouders met een contract). Dit geld niet voor 

klassenouder overleg.  

 

ZCKK-klachtencommissie 

Wij zijn aangesloten bij de centrale klachtencommissie. Wij hebben een jaarbrief ontvangen 

met een positief resultaat. In 2015 zijn er geen klachten ingediend.  Vanaf nu is het Zckk de 

Geschillencommissie geworden.  

 

Externe klachtenbehandeling 

Bent u niet tevreden over de afhandeling van uw klacht via de interne klachtenprocedure, 

dan kunt u uw vraag of klacht voorleggen aan het onafhankelijke “Klachtenloket 

Kinderopvang”. Een medewerker van het klachtenloket zal uw klacht met informatie, gericht 

advies, bemiddeling proberen op te lossen.  
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U kunt ook een klacht indienen bij de externe en onafhankelijke Geschillencommissie 

Kinderopvang en peuterspeelzalen. Uw klacht wordt dan een geschil. Een onpartijdige, 

deskundige commissie beoordeelt uw geschil en u ontvangt een bindende uitspraak. Dat 

betekent dat beide partijen de uitspraak moeten nakomen en dat hoger beroep tegen de 

uitspraak niet mogelijk is. Meer informatie vindt u op Geschillencommissie Kinderopvang en 

Peuterspeelzalen.  

 

Facturering    

Een vriendelijk doch dringend verzoek om de maandelijkse factuur binnen de geldende 

termijn te voldoen. Een te late betaling veroorzaakt onnodige problemen bij de 

betalingsverplichtingen van de BSO. Hopende op uw begrip. 

Rekening/IBAN-nummer: NL78 TRIO 0198 3952 56 

 

Administratiekosten 

Bij een wijziging in een lopend nieuw contract, rekenen wij € 7,50 administratiekosten.  

 

Tarieven BSO  2017 

De uurtarieven van de BSO stijgen o.a. mee met de loon- en prijsontwikkeling van 2017 die 

door de rijksoverheid wordt vastgesteld. De maximale vergoeding door de overheid betreft 

het uurtarief voor de buitenschoolse opvang wordt € 6,69 (is nu nog € 6,42). Naar aanleiding 

hiervan en andere zaken zoals het gebruik van biologische producten, natuurlijke materialen 

en de kwaliteit van kleinschalige opvang wordt het nieuwe uurtarief van de Muzikant in 2017 

€ 7,05. Een strippenkaart (4 uur) wordt: € 30,10.  

 

 

Website   

De website wordt per maand bijgehouden, inclusief de laatste foto’s!  

  Website: www.bsodemuzikant.nl 

  email: bsodemuzikant@hotmail.com 

 

tel.: 06-12461815   

 

 

Vriendelijke groet, Emma van Winden   
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