Tarieven 2021
Uurtarief is
ochtend
middag
Hele dag

€ 7,85
07:30-13:00
12:00-17:30
07:30-17:30

€ 43,17
€ 43,17
€ 78,50

Van de overheid kunt u kinderopvangtoeslag ontvangen. U kunt dit
zelf aanvragen. Hoeveel toeslag u krijgt, hangt af van uw inkomen en van het
aantal kinderen dat naar de opvang gaat
Deze uren zijn op basis van basis van 48 weken per jaar.
De week tussen kerst en nieuwjaar zijn wij gesloten!
U kunt 3 aaneengesloten weken zomervakantie opnemen, die dan niet in
rekening worden gebracht!
*inclusief luiers en alle voeding m.u.v. flesvoeding

Sluitingsdagen 2021
25 december t/m 1 januari gesloten
5 april 2de paasdag
27 april koningsdag
5 mei Bevrijdingsdag
13 en 14 mei Hemelvaartsdag en dag erna
24 mei pinksteren

Voorwaarden kinderdagopvang De Kleine Oase
Ruilen
-Ruilen mag binnen 4 weken.
-Ruilen vooraf aanvragen! Achteraf niet meer mogelijk. De aangevraagde ruil dag
vooraf, kan niet eerder worden toegezegd dan 14 dagen voor de gewenste
opvangdag. I.v.m. nieuwe aanmeldingen.
-Ziekte dagen: kunnen niet worden geruild.
-Voor dagen die niet binnen bovengenoemde termijn zijn geruild, is geen recht
op compensatie of restitutie.
-Ruilen is alleen mogelijk binnen de periode van het contract.
-Ruilen is nooit gegarandeerd en alleen mogelijk op regulier geopende
dagen/dagdelen mits er plaats is binnen de roosters en de maximale capaciteit
van de locatie.
-De ruiling mag niet opgesplitst worden, en verdeeld over meerdere dagen.
Extra opvang
-De aangevraagde extra opvang kan niet eerder worden toegezegd dan 14 dagen
voor de gewenste opvangdag.
-De ouder vraagt extra opvang aan op de opvanggroep of via de app. De
pedagogisch medewerker noteert de datum en tijdstippen van de extra opvang.
Eenmaal geregistreerde extra opvang kan niet worden geruild.
-Plaatsing is afhankelijk van het rooster; het aantal ingeroosterde pedagogisch
medewerkers moet aansluiten bij het aantal verwachte kinderen.
-De extra opvang kan nooit worden gehonoreerd indien de kind bezetting boven
de maximale capaciteit van de locatie komt en is alleen mogelijk op
dagen/dagdelen waarop de locatie regulier is geopend.
-Is de opvang aangevraagd en gereserveerd en daarmee volgens de voorwaarden
gegarandeerd, dan wordt bij annulering door de ouder wel de aangevraagde
opvang in rekening gebracht omdat bij het roosteren rekening gehouden is met
die plaatsing.
Administratiekosten
- € 15,00 inschrijfkosten
- € 7,50 per verzending van reeds eerder verstrekte jaaropgaven
Facturering
-Maandelijks krijgt u via de e-mail, een factuur van die maand
-De factuur kan over worden gemaakt, of u kunt kiezen voor een automatische
incasso (die wordt dan rond de 25ste van de maand automatisch geïncasseerd.

Huisregels
Veiligheid
Als uw kind niet wordt opgehaald door u of een ander vertrouwd persoon dient
u dit van tevoren door te geven.
We geven uw kind niet mee aan een onbekend persoon.
Let erop dat uw kind (0-4 groep) geen kleine voorwerpen meeneemt in zijn/haar
zakken (schroefjes, spijkers, kindersurprise speeltjes, e.d.) Dit kan gemakkelijk
verloren worden, zodat het op de grond komt. Andere kinderen met name de
baby’s, kunnen dit dan in hun mond doen (stikgevaar).
Zorg ervoor dat er geen medicijnen/sigaretten e.d. in de luiertas zitten die u op
de kinderopvang achter laat.
Bij het ophalen van de kinderen die buiten spelen altijd door de opvangruimte
ophalen en niet over/door het hek.
Halen en brengen
Buggy’s en maxi cosi’s zoveel mogelijk in de hal laten staan, alleen in overleg met
de leidster mag dit in de opvangruimte.
Schoenen en jassen in de hal uit en aandoen a.u.b.!
Tassen op de hoge haakjes hangen en jassen op de lage haakjes.
Deuren en gang vrijhouden voor noodsituaties.
Let erop dat u deuren altijd achter u sluit. (Buiten hek en binnen deuren)
Wij zijn van mening dat roken en kinderen niet samengaan, derhalve is het in het
gebouw en op het speelplein niet toegestaan te roken.
Haal en breng momenten zijn spitsmomenten. Met name aan het eind van de dag
merken we dat kinderen erg druk kunnen reageren als ze opgehaald worden
door ouders. Om die momenten zo rustig (en veilig) mogelijk te laten verlopen is
het volgende afgesproken:
Brengen: U bent zelfverantwoordelijk voor uw kind tot op het moment dat u
afscheid neemt. U let erop dat uw kind zich rustig gedraagt.
Halen: Vanaf het moment dat u de groep op komt en uw kind gedag heeft gezegd,
bent u zelf weer verantwoordelijk voor uw kind. U let erop dat uw kind zich
rustig gedraagt.
Als (andere) oudere kinderen meekomen om hun broertje/zusje weg te brengen
of op te halen, draagt u er zorg voor dat ze rustig aanwezig zijn.
Overig
Wanneer kinderen slapen met een speen, slaapzak en/of knuffel, wordt dit van
thuis meegegeven.
Speelgoed van thuis meenemen is voor eigen risico.

