Aanmelden
Kunt u ook niet wachten om uw kind
aan te melden voor de BSO?
Het inschrijfformulier vindt u op
onze website

www.obsleeuwerikhoeve.nl

Kindcentrum
De Leeuwerikhoeve
opvang en onderwijs onder één dak

Ook is het mogelijk om langs te
komen en de administratie helpt u
graag bij de aanmelding.

Heeft u vragen?
Wij zijn bereikbaar via:
T 070 – 38 56 563
of per mail
info@obsleeuwerikhoeve.nl

Je mag zijn wie je bent

Kindcentrum
en wij helpen je te worden wie jij wilt zijn
De Leeuwerikhoeve
opvang en onderwijs onder één dak
Informatiefolder BSO

Bij ons komen opvang en onderwijs samen onder één dak.

Pakket 1

Kindcentrum De Leeuwerikhoeve heeft een mooi compleet aanbod van
opvang en onderwijs en wij zijn 52 weken in het jaar geopend.

52 weken compleet bestaande uit:
•

40 schoolweken BSO tot 18.30 uur

Ons aanbod bestaat uit:

•

BSO op vooraf vastgestelde marge/
studiedagen (6x per jaar) van 08.30 tot
18.30 uur

•

BSO tijdens 12 vakantie weken (waarvan 3
weken i.v.m. o.a. gezinsvakantie elders in te
halen)

•

Uurprijs: € 7,40

•

Openbaar onderwijs met een continurooster

•

Peuteropvang vanaf 2,5 tot 4 jaar in dagdelen

•

Voorschoolse opvang van 7.30-8.20 uur

•

Naschoolse opvang die aansluitend is op de schooltijden tot 18.30 uur

Aan Kindcentrum De Leeuwerikhoeve zijn de besturen De Haagse
Scholen en JongLeren verbonden. De optimale samenwerking zorgt
voor een integraal aanbod dat samenkomt onder één dak en maakt dat wij
Kindcentrum De Leeuwerikhoeve zijn.

Wat maakt ons uniek?
•

Goede kwaliteit en een gedeelde pedagogische en educatieve visie.

•

Lage tarieven waardoor opvang voor zoveel mogelijk kinderen van
De Leeuwerikhoeve bereikbaar wordt.

•

Naschoolse opvang is enkel voor kinderen van De Leeuwerikhoeve.

•

Overzichtelijk afname pakket waarin veel flexibiliteit mogelijk is.

•

Een leuk en divers aanbod dat aansluit bij de school en waarin wij
luisteren naar de behoeftes van kinderen.

•

Alles onder één dak met veel faciliteiten:

Pakket 2
49 weken compleet bestaande uit:
•

40 schoolweken BSO tot 18.30 uur

•

BSO op vooraf vastgestelde marge/
studiedagen (6x per jaar)

•

BSO tijdens 9 vakantie weken, geen
uitwisselmogelijkheden bij no-show

•

Uurprijs: € 7,60

Pakket 3
40 weken compleet bestaande uit:
•

40 schoolweken BSO tot 18.30 uur

•

BSO op vooraf vastgestelde marge/
studiedagen (6x per jaar)
Uurprijs: € 9,30

•

Een klein afgeschermd plein voor de jongste kinderen.

•

Een groot groen plein voor de school en BSO.

•

Een grote gymzaal en een speellokaal.

•

•

Sporten is mogelijk op de sportvelden van voetbalclub Haagse
Hout. Direct vanuit ons gebouw te betreden.

Pakket 4

•

Naast de lokalen zijn er ingerichte ruimtes waar gerelaxt en
gespeeld kan worden.

•

We werken met combinatiefuncties en vaste gezichten. Dit biedt
structuur en continuïteit.

Vakantiepakket bestaande uit:
•

BSO 9 vakantie weken per kalenderjaar

•

Uurprijs: € 7,60

