
 

21 juni 2017 

U bent natuurlijk van harte welkom een keer 

bij ons te komen kijken en uw kind te laten 

kennis maken met onze BSO. Als u vragen 

heeft kunt u contact opnemen met Pascale 

Tillemans of Jeroen Kistemaker (bso coördina-

tie).  

U kunt ook een mail sturen of telefonisch con-

tact met ons opnemen op dinsdag tussen 

08.30— 11.30 uur of op woensdag tussen 

15.00 en 18.00 uur .  

 

Jeroen-Kistemaker@kinderopvangwaterland.nl  

Pascale-Tillemans@kinderopvangwaterland.nl of  

Info@kinderopvangwaterland.nl  
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SKW - W. Claesdochterlaan 1 - 1141 
JA Monnickendam -  0299 654878  
www.kinderopvangwaterland.nl  

 

Heeft u interesse in opvang op 
donderdag? Dan kunt u uw 
kind(-eren) gratis inschrijven. 
Bij voldoende inschrijvingen 
gaan wij het nieuwe schooljaar 
al op donderdag open. 
Uiteraard kunt u ook inschrij-
ven voor andere dagen.  
         

BSO de Speelkamer   
De Rietlanden  
Buurterstraat 3   
Marken   
0299 65 4878  
 
 
 

@SKWaterland  
 
 
SKW kinderopvangwaterland  
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De NSO actie: 
 
We zijn ons er heel bewust van dat kinderen ná 
schooltijd van alles willen doen en ondernemen. 
Na een dag leren, concentreren en bezig zijn met 
je hoofd, is het van belang dat er ná schooltijd 
ruimte is voor andere dingen. De NSO is ingericht 
voor kinderen tussen 4—12 jaar qua aanbod van 
activiteiten, inrichting, spel en speelgoed.  

Kinderen kunnen zich vermaken in de bouwhoek 

of poppenhoek maar natuurlijk is er ook een 

“chill-plek”. De kinderen kunnen op de pc wer-

ken, knutselen,  handwerken, buiten voetballen, 

ravotten,  of aan het werk in de “moestuin”. Het 

is niet alleen mogelijk actief bezig te zijn, want 

even hangen of bijkomen is soms ook nodig. De 

BSO wil kinderen een breed aanbod aan activitei-

ten doen. Dat wil zeggen: sportactiviteiten, mu-

ziek, dans, theater, creativiteit, kunst & cultuur 

en natuur. 

Regelmatig bieden wij verschillende workshops 

en (sport-)clinics aan. Tenslotte is ieder kind an-

ders en ieder kind heeft andere interesses.  

In de vakanties vangen wij de kinderen op in 
Monnickendam daar hebben wij een groot 
aanbod aan activiteiten. Desgewenst halen 
wij de kinderen dan op een vast afgesproken 
tijdstip. van Marken op. 

  

Zakelijke feiten:  

 

 Uw kind inschrijven kan vanaf dat het 
kind 3 jaar oud is.  

 Gratis inschrijving!  
 Ouderbijdrage is inclusief vakanties.  
 Bij automatische incasso ontvangt u 2% 

korting 
 De NSO is het gehele jaar open behalve 

tussen kerst en oud/nieuw.  
 Uurprijs voor NSO is 5,94. Het bruto 

maandtarief is 132,88 euro. 
 Bij www.toeslagen.nl kunt u uitrekenen 

wat u terug krijgt van de belastingdienst.  
 Op de sluitingsdagen/margedagen van 

school kunt u gebruik maken van de op-
vang MITS u zich hiervoor aanmeldt.  

 Het is mogelijk een strippenkaart te ko-
pen voor incidentele NSO opvang.  

 U kunt een aantal dagen per jaar ruilen 
van dag.   

 In de vakanties vangen wij de kinderen op 
in Monnickendam omdat hier een groot 

Naschoolse opvang op Marken:  
 
Sinds 2011 heeft Stichting Kinderopvang Wa-
terland een naschoolse opvang op Marken. Wij 
zijn gehuisvest in basisschool de Rietlanden. 
Ons lokaal delen wij met peuterspeelzaal de 
Kladdegatjes, maar in de inrichting is ook reke-
ning gehouden met de oudste kinderen. Onze 
stamgroep bestaat uit maximaal 20 kinderen 
met twee vaste pedagogisch medewerkers. 
Op dit moment zijn wij alleen open op dinsdag. 
Daar wij een klein aantal inschrijvingen hebben 
voor de donderdag onderzoeken wij of het 
mogelijk is om ook op deze middag weer open 
te gaan. 
 
De NSO biedt twee opvangmomenten aan:  
Naschoolse opvang; ná schooltijd tot 18.30 uur 
Vakantieopvang van 07.30  tot 18.30 uur 

 
Wij berekenen u een bru-
toprijs van 132,88 euro 
per maand. Dit is inclusief 
de vakantie en een marge 
dag van school. U heeft 
recht op kinderopvang-
toeslag en ontvangt via de 
belasting dienst een tege-
moetkoming naar inko-
men retour. 
               

Wij hechten veel waarde aan gezonde voe-

ding. De SKW biedt een veelzijdig aanbod aan 

biologische en gezonde producten .  


