BSO BAMBINO
Overijssellaan 309
2101 TK Heemstede
023-5283390
Reknr: NL32ABNA0563420022

HOOFDKANTOOR
Monacopad 1
2034 BS Haarlem
023-5401121

Aan de ouders,
Hieronder een overzicht voor alles wat is inbegrepen in de prijs:


















Opvang tijdens de vakantieperiode, studiedagen en margedagen van 7.30 – 18.30 uur als deze op uw
contract dag vallen. De meerprijs van deze dagen is verdisconteerd in de maandelijkse bijdrage.
Opvang geldt voor 52 weken.
Onbeperkt aantal ruilen van dagen.
Wegruilen van erkende feestdagen indien die op uw contractdagen vallen.
Zeer ervaren en deskundige gediplomeerde pedagogische medewerkers met VOG en EHBO-diploma.
Op woensdag en vrijdag voorziet de BSO de kinderen van een lunch, dit is bij de prijs in begrepen.
Er is een breed scala aan activiteiten voorhanden. Zoals verkleden, knutselen, bouwen, koken, film kijken.
Buitenspelen op de aangrenzende speelplaats maar ook uitjes naar het bos zoals speurtochten, picknick,
kinderboerderij en speeltuin behoren tot de mogelijkheid.
Feestdagen zoals kerstdiner, paasbrunch, St. klaas worden ook gevierd.
Tijdens de vakantieperiode worden leuke uitstapjes met de kinderen gemaakt.
Verschillende workshops voor de kinderen waar ze zich vrijblijvend voor kunnen opgeven.
Uiteraard is er ook gelegenheid om de kinderen te ondersteunen met het maken van huiswerk.
Dit in nader overleg met de ouders.
1 maal per jaar organiseert de BSO Bambino een thema avond.
BSO Bambino is voorzien van eigen vervoersmiddelen en heeft vaste medewerkers om de kinderen van
school te halen.
Rijroutes in Heemstede en evt. andere scholen die passen binnen onze bestaande rijroutes.
Eenmaal per 6 weken komt er een professionele kapper.
BSO Bambino voorziet in een passende traktatie tijdens de verjaardag van uw kind. U hoeft uw kind geen
traktatie mee te geven om uit te delen op de BSO.
Extra opvang buiten de contractdagen kan in principe alléén door cliënten van BSO BAMBINO of, indien
plaats, door cliënten van KDV Club Bambino worden aangevraagd. De uurprijs is dan € 7.95,- Minimaal moet
een middag worden opgenomen.

Prijsoverzicht 2019

Ma-middag
di-middag
Woe-middag
Do-middag
Vrij-middag

Uren
25
25
35
25
35

uurprijs
€ 7.95
€ 7.95
€ 7.95
€ 7.95
€ 7.95

Kosten p/mnd
€ 198,75
€ 198,75
€ 278,75
€ 198,75
€ 278,75

Betaling geschiedt middels automatische incasso. Indien u besluit geen automatische incasso af te geven, brengen
wij € 10.- extra in rekening op het maandbedrag vanwege extra administratieve werkzaamheden.

