Stichting Lunch & Spel verzorgt tussen schoolse opvang, beter bekend als 'de overblijf' op
de Bernardusschool in Zoeterwoude Rijndijk.
Met de mogelijkheid om je kind over te laten blijven, willen we je een stukje ontzorgen op
je (werk) dag.
Werkwijze
De leerlingen hebben op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag drie kwartier pauze tussen de
middag.
Eén deel van de leerlingen heeft pauze van 12.00 tot 12.45 uur en het andere deel van 12.15 tot
13.00 uur. De pauze indeling wordt gemaakt door de school.
De leerlingen die ingedeeld zijn om als eerste te pauzeren, gaan eerst een half uur naar buiten en
daarna een kwartier eten in de klas met de leerkracht. De leerlingen die ingedeeld zijn om als
tweede te pauzeren, gaan eerst eten in de klas met de leerkracht en daarna een half uur buiten
spelen.
Tijdens het half uur buitenspelen heeft de leerkracht pauze. Stichting Lunch & Spel is dan
verantwoordelijk voor de kinderen.

Jaar- of maandabonnement
Het tarief voor een jaarabonnement bedraagt € 140,- voor 4 dagen overblijf per week bij een
betaling in één keer of € 154 bij een maandelijkse betaling. Het tarief bij een maandelijkse betaling is
hoger, omdat Stichting Lunch & Spel meer administratiekosten heeft als er maandelijks een factuur
aangemaakt en verwerkt dient te worden.
In de maand september ontvang je de eerste factuur. Bij de maandbetaling zal de factuur € 14,30
per maand bedragen en maandelijks worden afgerekend (met uitzondering van de maand augustus).
Om de kosten zo laag mogelijk te houden, zal de factuur per e-mail worden verzonden en na 14
dagen per automatische incasso worden geïncasseerd van je bankrekening.

Inschrijven en opzeggen
Je kunt je kind inschrijven via www.kinderopvangzoeterwoude.nl
Klik vervolgens op de knop 'Inschrijven'.
Instromen kan op ieder moment. Je krijgt dan een rekening naar rato van het aantal maanden dat je
afneemt.
Een abonnement ga je aan voor de duur van de basisschoolperiode van je kind. Wanneer je kind
groep 8 verlaat, wordt het abonnement automatisch stopgezet. Wil je tussentijds opzeggen dan
hanteren we één maand opzegtermijn.

Belangrijk
Eten en drinken geef je als ouder zelf mee.
Het is niet mogelijk om op de tussen schoolse opvang te komen zonder inschrijving.

Vragen
Voor meer informatie over de tussen schoolse opvang en/of de mogelijkheden voor buitenschoolse
opvang kun je ons als volgt bereiken:
Telefonisch van maandag tot en met vrijdag van 09.00 van 17.00 uur op telefoonnummer: 0715808010 en per e-mail door een bericht te sturen naar: skz@kinderopvangzoeterwoude.nl
Vriendelijke groet,
Dita van Dijk
Directeur bestuurder Stichting Lunch & Spel en Stichting Kinderopvang Zoeterwoude (SKZ)

Online inschrijven via www.kinderopvangzoeterwoude.nl 'Inschrijven’ of scan de QRcode:

