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Geachte ouders / verzorgers,
De scholen van het scholeneiland Rauwenhof/Drumpt; cbs Prins Clausschool, obs De Moespot en kbs
Stefanusschool, hebben ons gevraagd de buitenschoolse opvang op het scholeneiland vorm te geven vanaf het
schooljaar 2017-2018. Concreet houdt dit in dat wij hiermee starten op maandag 21 augustus.
Als organisatie werken we al enige tijd prettig samen met andere scholen in Tiel. Al onze locaties zijn gevestigd
in of bij een basisschool vanuit de gedachte dat opvang en onderwijs natuurlijke partners zijn.
Ondanks het feit dat Kinderopvang KaKa inmiddels flink wat vestigingen heeft, is kleinschaligheid heel belangrijk.
We werken met korte lijnen naar de groepen en geven de leidsters veel eigen verantwoordelijkheid binnen de
kaders van de regelgeving. We proberen voor elk kind een veilig thuis te creëren.
Wij zijn een flexibele organisatie en proberen een oplossing te vinden voor uw opvangproblematiek. U bent bij
ons niet verplicht tot minimale afname en u kunt ook een contract afsluiten tot 17:00 uur bijvoorbeeld. Wij
spreken dus niet van dagdelen. U heeft bij ons vier contract mogelijkheden:





Schoolwekencontract: opvang in de schoolweken, exclusief vrije dagen (tarief €7,50);
52-wekencontract: opvang gedurende het hele jaar, inclusief alle vakanties (tarief €6,90);
46-wekencontract: opvang gedurende de schoolweken plus 6 vakantieweken (tarief €7,20);
Flexibel contract: U kunt per week aangeven wanneer uw kind komt (tarief € 8,00).

We zijn alleen op feestdagen gesloten en onze openingstijden zijn van 07:30 – 18:30 uur.
U mag dagen ruilen, binnen twee kalendermaanden, zolang de maximale groepsgrootte niet overschreden
wordt en er geen extra leidster hoeft te worden bijgeplaatst.
Indien er behoefte is aan ruimere openingstijden proberen we dit altijd op te lossen.
Vanaf 21 augustus zullen wij in eerste instantie de kinderen opvangen in het gebouw van kbs Stefanusschool. Op
het moment dat de groep groter wordt dan 20 kinderen zal er een onderbouwgroep geopend worden in obs De
Moespot. Indien er meer dan 40 kinderen aangemeld worden, zal er nog een groep geplaatst worden in cbs
Prins Clausschool.
U kunt zich aanmelden via onze website: www.kinderopvangkaka.nl. U ontvangt dan van ons eerst een offerte.
Pas na ondertekening is er sprake van een overeenkomst.
Op onze site vindt u nog meer informatie over onze opvang. Voor vragen kunt u mailen naar:
info@kinderopvangkaka.nl.

Met vriendelijke groeten,

Renate Masselink en Tom de Kort

