Buitenschoolse opvang
Fortkanjers
Uw kind kan gratis een middag komen kennismaken!
Gaat uw kind naar de basisschool en bent u op zoek naar
naschoolse opvang? Of heeft uw kind vakantie en u niet?
Kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar kunnen terecht bij
bso Fortkanjers. Een plek om samen te spelen, hobby’s te
ontwikkelen of juist te ontspannen na een lange schooldag.
Locatie
Bso Fortkanjers is gevestigd de kantine van VV Asperen in sporthal De Wiel. Op de middagen
dat de bso de ruimte gebruikt, is deze ingericht met speciale kasten op wielen, gevuld met
knutsel- en spelmateriaal. Op het veld naast het gebouw kunnen de kinderen naar hartenlust
voetballen, rennen en spelen.
De groep werkt zoveel mogelijk met vaste pedagogische medewerkers.
Activiteiten
Dagelijks bieden we een activiteit aan, afgeleid van het thema dat die periode centraal staat.
We stimuleren de kinderen om aan deze activiteiten mee te doen, maar ze hoeven dit niet.
Als uw kind liever speelgoed uit de kast pakt, een boekje leest of huiswerk maakt, dan kan
dat. De bso is immers vrije tijd; niets moet, veel mag!
Vakanties en studiedagen van school
Tijdens vakanties en studiedagen van school zijn kinderen welkom bij de bso. Ook ouders die
geen contract hebben bij SKCN kunnen gebruikmaken van deze opvangvorm.
Kosten
De bso kost in 2017 € 6,28 bruto per uur (hier gaat de kinderopvangtoeslag nog vanaf). Dit is
inclusief opvang gedurende de (reguliere) schoolvakanties. En inclusief een koekje, drinken
en fruit.
Rekenvoorbeelden
Inkomensschaal
€ 18.486 - € 19.716
€ 24.639 - € 25.869
€ 33.717 - € 35.039
€ 47.379 - € 50.286
€ 73.557 - € 76.462
€99.999 en hoger

Vergoedingspercentage Netto kosten per uur
94,0%
€ 0,38
92,8%
€ 0,45
86,8%
€ 0,83
77,2%
€ 1,43
56,0%
€ 2,76
33,3%
€ 4,19

Voor tweede en verdere kinderen liggen de percentages hoger en wordt de uurprijs lager.
Via www.toeslagen.nl kunt u een proefberekening maken van de door u te ontvangen
kinderopvangtoeslag.
Meer informatie: www.skcn.nl / Tel. 0345 – 639 555

