TARIEVEN EN AANBOD 2020
KINDCENTRUM DE NIEUWE DRAAI
De Nieuwe Draai is het nieuwste kindcentrum van Blosse. Op De Nieuwe Draai wordt een ‘nieuwe draai’ gegeven
aan de bestaande vormen van kinderopvang en onderwijs, in nieuwbouwwijk De Draai te Heerhugowaard.
Kinderopvang en basisonderwijs zijn op de voorgrond met elkaar samengesmolten zodat er voor kinderen een
gevarieerd dagprogramma ontstaat. Inspanning en ontspanning kan worden afgewisseld en kinderen spelen, leren
en ontwikkelen gedurende de dag onder begeleiding van dezelfde medewerkers in hun eigen domein.

Domeinen
Kinderen vanaf 10 weken tot 12 jaar zijn bij ons
van harte welkom. Op De Nieuwe Draai werken
we in vier domeinen:
•
•
•
•

0-3 jaar
3-6 jaar
6-9 jaar
9-12 jaar

Wanneer een kind er aan toe is om een stap te
zetten richting het volgende domein, dan doen we
dat. Gemiddeld gebeurt dat ergens gedurende de
periode dat een kind 3, 6 en 9 jaar is.

Wil je meer informatie of je kind aanmelden?
Mail ons via nieuwedraai@blosse.nl
Wij nemen dan contact met je op voor een oriëntatiegesprek.
Tijdens dit gesprek hebben we het over de ontwikkelbehoeftes van
je kind en de wensen van de familie. Ook krijg je meer informatie
over onze pakketten, tarieven en de wijze van aanmelden.
De Nieuwe Draai
Oosterweg 49
1701 HD Heerhugowaard
https://denieuwedraai.blogspot.com/
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CONTACT EN AANMELDEN

KEUZE IN START- EN EINDTJDEN
De Nieuwe draai is geopend is 52 weken per jaar op maandag t/m vrijdag van 7.30 tot 17.30 uur geopend met
uitzondering van de algemeen erkende feestdagen. Op De Nieuwe Draai kies he zelf de start- en eindtijd voor uw
kind zodat u deze kunt aanpassen op uw gezins- en/of werksituatie. Starten en eindigen kan op elk half uur

PAKKETEN

TARIEF

Het Nieuwe Draai-pakket voor kinderen van 0-4 jaar
• Minimale afname van 8 uur kinderopvang per week
•
•
•
•

Een tegoed pot met het aantal afgesproken uren in te zetten gedurende het gehele
schooljaar. Alle kinderen zijn in ieder geval tussen 9.00 en 14.00 uur aanwezig
Jaarlijkse afspraken over start- en eindtijden per opvangdag
Wijzigingen in de afgesproken dagen en tijden kunnen maximaal een maand kosteloos
worden doorgegeven via het ouderportaal
Inclusief gezonde tussendoortjes, lunch, (vruchten)water of melk en luiers.
Zuigelingenvoeding neem je zelf mee

€ 9,30
bruto per uur*

Het Nieuwe Draai-pakket voor
kinderen van 4-12 jaar opvang + onderwijs
• Wettelijke onderwijs tijd (940 uren)
•
•
•
•
•
•
•

Minimale afname van 8 uur kinderopvang per week in 40 schoolweken
Mogelijkheid tot extra opvang in de 12 vakantieweken
Je kiest zelf of en wanneer vakantie wordt opgenomen. De traditionele zomervakantie,
kerstvakantie en één week meivakantie zijn wettelijk verplicht.
Een tegoed pot met het aantal afgesproken uren in te zetten gedurende het gehele
schooljaar. Alle kinderen zijn in ieder geval tussen 9.00 en 14.00 uur aanwezig
Jaarlijkse afspraken over start- en eindtijden per opvangdag
Wijzigingen in de afgesproken dagen en tijden kunnen maximaal een maand kosteloos
worden doorgegeven via het ouderportaal
Inclusief gezonde tussendoortjes, lunch, (vruchten)water of melk en luiers

Het Nieuwe Draai-pakket voor
kinderen van 4-12 jaar onderwijs
• Wettelijke onderwijs tijd (940 uren)
• Alle kinderen zijn in ieder geval tussen 9.00 en 14.00 uur aanwezig
•
•

Je kiest zelf of en wanneer vakantie wordt opgenomen. De traditionele zomervakantie,
kerstvakantie en één week meivakantie zijn wettelijk verplicht.
Inclusief gezonde tussendoortjes, lunch, (vruchten)water of melk en luiers
* Een groot deel van de kosten voor kinderopvang kun je terugkrijgen van de Belastingdienst in de vorm van
Kinderopvangtoeslag. De hoogte van de toeslag is onder meer afhankelijk van het inkomen van beide ouders.

€ 8,66
bruto per
opvanguur*
(onderwijsuren
worden niet in
rekening gebracht)

Vrijwillige
ouderbijdrage van
€ 150,- per
schooljaar

