Aan de ouders/verzorgers en leerlingen van basisschool ‘de Duinstee’
Yde, juli 2017
Beste ouders/verzorgers en leerlingen,
Per 4 september 2017 gaat Kids First COP groep samenwerken met basisschool ‘De
Duinstee’ te Yde. We starten per 4 september met de tussen de middag opvang (TMO).
Per oktober 2017 gaan we starten met peuteropvang van 2 tot 4 jaar en buiten
schoolseopvang (BSO)van 4 t/m 12 jaar. De opvang heeft een nauwe samenwerking met
de school daarom gaat de peuteropvang de Duinrakkertjes heten en de TMO en BSO de
Duinrakkers.

Over onze organisatie
Kids First COP groep biedt kinderopvang in de breedste zin van het woord in Groningen, Friesland en
Drenthe.
Onze visie
Elk kind verdient een plek waar geborgenheid wordt geboden, waar met liefde voor hem
gezorgd wordt, waar hij kan spelen en waar hij zich mag ontwikkelen in zijn eigen tempo.
Onze missie
Kids First COP groep is meer dan alleen een opvangplek, we willen kinderen iets mee
geven waar ze de rest van hun leven plezier van hebben.
Kinderen op de eerste plaats
Elk kind kan bij ons terecht ongeacht achtergrond, cultuur of godsdienst. We werken
kindgericht: we respecteren kinderen zoals ze zijn, bieden hun liefdevolle aandacht en
geborgenheid, geven hun de ruimte om zich te ontwikkelen, maar stimuleren vooral om
te spelen en kind te zijn. Avontuurlijk, speels, actief, energiek, initiatiefrijk en
stoutmoedig. Dat is wat kinderen bij ons mogen zijn. Wij zetten hun behoeftes op de
eerste plaats. Ontwikkelen doen ze in hun eigen tempo. We willen ze iets meegeven waar
ze de rest van hun leven plezier van hebben.
TMO (De Duinrakkers)
Deze opvang zal verzorgd worden door een pedagogisch medewerker. Zoals jullie
gewend zijn bieden we structuele en incidentele TMO. De kosten van structuele TMO is
€2,50 en incidenteel €3,00.
Structule TMO is een afname van vaste dagen per week, u betaald maandelijks een vast
bedrag d.m.v. een automatische incasso.
Incidentele TMO gaat d.m.v. een strippenkaart voor 10 keer TMO, waarvoor u eenmalig
een bedrag betaalt middels een incassomachtiging. Deze strippenkaart is ook aan te
vragen wanneer u naast uw vaste dagen incidenteel een extra dag TMO nodig heeft. De
strippenkaart is in beheer van de pedagogisch medewerker, zij zal het aantal afgenomen
keren TMO aanvinken. De strippenkaart is alleen per kind aan te vragen, broertjes en/of
zusjes kunnen niet gebruik maken van dezelfde kaart.

Peuteropvang (De Duinrakkertjes)
De opvang is bedoeld voor kinderen van 2 tot 4 jaar op de maandag- en
donderdagochtend van 8.45 uur tot 11.45 uur. De peuteropvang wordt een avontuurlijke
plek en ingericht op de ontwikkeling van de peuter. Door de intensieve samenwerking
met ‘De Duinstee’, wordt o.a. de overgang van peuter naar kleuter zo klein mogelijk
gemaakt wordt.
Peuteropvang valt onder de wet van kinderopvang (WKO) het is mogelijk om hierop een
tegemoetkoming van de belastingdienst te krijgen, meer informatie hierover vind u op
onze website.
BSO (De Duinrakkers)
Buitenschoolse opvang is voor kinderen van 4 tot 12 jaar die naar de basisschool gaan.
Er zijn verschillende vormen van BSO.
Voorschoolse opvang (VSO), voor ouders die vroeg met hun werk of studie starten, is het
mogelijk om vanaf 7.30 uur (7 uur verlengde opvang) uw kind naar school te brengen.
Naschoolse opvang (NSO) is opvang vanaf de schoolbel tot 18.00 uur. Kinderen worden
opgehaald. Er wordt een rustmoment ingebouwd hier krijgen de kinderen iets te eten en
te drinken en daarna is er ruimte om te spelen.
Voor de buiten schoolse opvang geldt het zelfde als de peuteropvang dit valt onder de
wet van kinderopvang (WKO) het is mogelijk om hierop een tegemoetkoming van de
belastingdienst te krijgen, meer informatie hierover vind u op onze website
Bent u nieuwsgierig geworden en wilt u meer informatie willen betreffende onze
organisatie, wat onze visie is en hoe wij werken, verwijzen wij u naar onze website
www.kidsfirst.nl voor overige vragen kunt u mailen naar duinrakkers@kidsfirst.nl of u
kunt bellen naar ons kantoor te Mijdrecht 0297 214436
Voor aanmelding van de TMO kunt u gebruik maken het onderstaand inschrijfformulier.
Het inschrijfformulier kunt u opsturen naar Kids First COP groep, Postbus 1030, 3640 BA,
Mijdrecht.
Voor inschrijving van peuteropvang en/of BSO verwijzen wij u naar onze website.

Graag tot ziens.

Met vriendelijke groet,
Mare Ester
Teamcoordinator Quintus

Inschrijfformulier TMO Kids First Kinderopvang / COP groep
Algemene gegevens:
Voornaam kind
Achternaam kind
Geboortedatum kind

___ /___ /______

jongen / meisje*

Burger Service Nummer kind
Adres
Postcode / Woonplaats
Naam verzorger 1 / moeder*
Naam verzorger 2 / vader*
Telefoonnummer thuis

Moeder:

Vader:

Telefoonnummer werk

Moeder:

Vader:

Telefoonnummer mobiel

Moeder:

Vader:

Email adres
Gegevens overblijven:
Strippenkaart

Ja/Nee

Vaste overblijf dagen

Maandag / Dinsdag / Woensdag / Donderdag / Vrijdag

Ingangsdatum

___ /___ /______

Groep
Naam van de school
Dit formulier retourneren aan: Kids First Kinderopvang / COP groep, Postbus 1030, 3640 BA Mijdrecht.
* Aanvinken wat van toepassing is

** Doorhalen wat niet van toepassing is

Doorlopende machtiging

S€PA

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan stichting COP doorlopende incasso-opdrachten
te sturen naar uw bank om een bedrag af te schrijven voor de Tussen de Middag Opvang.
Naam

: stichting COP

Adres

: Friesestraatweg 215 B

Postcode

: 9743 AD

Woonplaats

: Groningen

IncassantID

: NL26ZZZ410120770000

Naam ouder/verzorg(st)er

:

…………………………………..

Adres

:

…………………………………..

Woonplaats

:

…………………………………..

Naam rekeninghouder

:

…………………………………..

IBAN nummer

:

…………………………………..

Datum

:

…………………………………..

Plaats

:

……………………………………

Handtekening voor akkoord automatische incasso: ______________________________

