Uurtarieven
Tante Jansz Kinderopvang heeft 3 groepen binnen haar opvangvoorziening. De
Kinderopvang, Peuteropvang en de Buitenschoolse opvang. Voor de Kinderopvang en
Peuteropvang wordt hetzelfde tarief gehanteerd. De Buitenschoolse opvang hanteert een
apart tarief.
Tarieven 2019

Kinderopvang
€ 8,02

Peuteropvang
€ 8,02

Buitenschoolse opvang
€ 7,45

Voor de Kinderopvang geldt een minimale afname van 4 uren, hierna wordt per kwartier
gerekend.
De Buitenschoolse opvang heeft een minimale afname van 2,5 uur, hierna wordt per kwartier
gerekend.
De Peuteropvang heeft vaststaande start- en ophaaltijden. De start is om half 9 en het
ophaalmoment is vanaf kwart voor 12 met als eindtijd 12 uur.

LRKP - nummer
Voor het aanvragen van de kinderopvangtoeslag is een LRKP-nummer nodig, Dit nummer
kunt u doorgeven aan de Belastingdienst. Elke opvang heeft zijn eigen registratienummer.
Wij hebben voor iedere locatie ook onze eigen LRKP-nummer. Die vindt u hier onder:
KDV: 10089349
BSO: 285913906
POV: 154028277

Openingstijden
Kinderopvang It Pikehok: Dagelijks geopend van 06:30 tot 18:30.
Peuteropvang De Krielpykjes: Dagelijks geopend van 08:30 tot 12:00.
Buitenschoolse opvang De Hinnestjelp: Maandag, dinsdag, donderdag van 14:30 tot 18:30,
woensdag van 12:15 tot 18:30 en vrijdag van 12:00 tot 18:30.
Natuurlijk kunnen wij hier vanaf wijken mochten er speciale opvangwensen zijn. Hierover
kunt u altijd contact met ons opnemen en vragen naar de mogelijkheden.

Meertalig kinderdagverblijf
U bent al van ons gewend dat er bij het kinderdagverblijf gewerkt wordt aan meertaligheid
door middel van taal en materiaal. Wij willen ons hierin certificeren en een erkend meertalig
kinderdagverblijf worden. Hiervoor komt het SFBO (Sintrum Frysktalige Berne-opfang) bij
ons langs om ons extra materialen te leveren zodat wij er nog meer uit kunnen halen. Kijk
vooral even op hun site om te kijken waar ze voor staan en waar zij zich allemaal mee bezig
houden.
Meertaligheid bevordert de talige, de sociale en intellectuele ontwikkeling van kinderen.
Dat is het uitgangspunt van it Sintrum Frysktalige Berne-opfang (SFBO).
Wij helpen leidsters in de voorschoolse opvang bij het vormgeven van beleid en praktijk op
dit gebied. Persoonlijk en deskundig.
Meartalichheid befoarderet de talige, de sosjale en de yntellektuele ûntwikkeling fan bern.
Dat is it útgongspunt fan it Sintrum Frysktalige Berne-opfang (SFBO).
Wy helpe liedsters yn it pjuttewurk en de berne-opfang by it foarmjaan fan taalbelied en by it
útfieren yn de praktyk.
Persoanlik en saakkundich.
http://www.sfbo.nl/frysk/

