Tarievenlijst 2019 peuterplusgroep Oosterzee, Oosterzee
We bieden de volgende mogelijkheid om een plek te reserveren voor de opvang van uw kind.
# 40 weken peuterplus (woensdagmorgen en vrijdagmorgen)
De uren per maand in het onderstaande schema zijn het gemiddelde van het aantal uren op
jaarbasis gedeeld door 12 maanden. U krijgt dus elke maand dezelfde factuur (buiten extra
dag(delen)). We gaan ervan uit dat uw peuter minimaal 2 ochtenden deelneemt aan het
programma.
40 weken 1 ochtend
Uren per dag
Uren per jaar
Uren per maand
Uurprijs
Bedrag per maand
Bedrag per jaar

08.30 - 12.00 uur
3,50
140 uren
11,67 uren
€ 8,67
€ 101,18
€ 1214,16

Bij de prijs zit het volgende inbegrepen:
Luiers en doekjes en alle maaltijden, met uitzondering van flesvoeding en warme maaltijden.
Onze locatie Peuterplusgroep Oosterzee is gesloten op algemene christelijke feestdagen,
Koningsdag en 2 nader te bepalen teamdagen CKO.
Op 24 december (kerstavond) en 31 december (oudjaarsdag) sluiten wij om 17.00.
Vakantierooster en jaarplanning peuterplusgroep Oosterzee 2019

Kerstvakantie (cko dicht 25 en 26 dec en 1
januari)

Voorjaarsvakantie
Goede vrijdag en Pasen CKO dicht
Meivakantie
Hemelvaartsdag en vrijdag CKO dicht
Pinksteren CKO dicht
Zomervakantie
Herfstvakantie
studie/teamdag personeel CKO dicht

22 december 2018 tot en met 4 januari
2019
18 februari tot en met 22 februari 2019
19 april tot en met 22 april 2019
23 april tot en met 3 mei 2019
30 en 31 mei 2019
10 juni 2019
15 juli tot en met 23 augustus 2019
21 tot en met 27 oktober 2019
23 januari 2019 en een nader te bepalen
dag

Bij vragen/opmerkingen kunt u bellen met CKO KleurRijk.
Annuleringskosten na inschrijving en bevestiging plaatsing
Annulering maximaal 1 maand voor start
50% van 1 maand overeengekomen opvang
opvang
Annulering binnen 1 maand voor start opvang 100% van 1 maand overeengekomen opvang

