
Welkom bij de Tussenschoolse Opvang van BijdeHandjes! 

Wie wij zijn?
Christelijke Kinderopvang BijdeHandjes is een organisatie die zich richt op kinderen van 10 weken tot 13 
jaar in de vorm van kinderdagverblijf, peuterspeelzaal, Buitenschoolse Opvang en Tussenschoolse Opvang.

Wij werken vanuit een christelijke basis. Dit houdt in dat wij handelen volgens christelijke waarden en 
normen. Kernwoorden die hierbij van toepassing zijn, zijn o.a.: vertrouwen, eerbied, respect, eerlijk zijn, 
vergeven en geduldig zijn. 

Overblijven is leuk!
Met dit motto als doel, willen wij de Tussenschoolse Opvang invulling geven.
Gezellig samen een broodje eten, maar ook even lekker vrije tijd met activiteiten zoals gezelschapsspelen, 
knutselen, spelen in de bouw- of poppenhoek, een boekje lezen, tafelvoetballen, buiten spelen of gewoon 
lekker even niets doen. Kortom: leuke momenten met speelgenootjes en veel spelgenot onder toezicht van 
betrokken leidsters. 

Een contract 
Wanneer uw kind standaard het hele jaar gebruik maakt van het overblijven, dan kunt u kiezen voor een 
contract. Komt uw kind 1x per week op de TSO, dan betaalt u voor een volledig schooljaar €112,50. 
U kunt er voor kiezen om dit bedrag in 12 termijnen middels automatische incasso af te laten schrijven. 
U betaalt dan €9,37 per maand.

Een strippenkaart
Wanneer uw kind niet met regelmaat overblijft, kunt u er voor kiezen om een 
strippenkaart aan te schaffen. Deze kaart biedt u de mogelijkheid om uw kind 10x over te laten blijven. 
De kosten voor deze kaart zijn € 29,-. De strippenkaart is een kaart die persoonsgebonden is, op de groep 
blijft liggen en dus niet iedere keer van thuis meegenomen hoeft te worden. Op het moment dat er een 
nieuwe strippenkaart aangemaakt is, wordt u hiervan via de mail op de hoogte gebracht en zal het 
totaalbedrag van de kaart (€29,-) in rekening worden gebracht. Vervolgens heeft u tot aan het einde van 
groep 8 de mogelijkheid om de kaart vol te krijgen. 

Contact
Heeft u interesse in de TSO, heeft u vragen of wilt u graag meer informatie, 
dan kunt u altijd mailen of bellen! 

Saskia Kuijt, 
Coördinator Tussenschoolse Opvang

Christelijke kinderopvang BijdeHandjes

Mobiel      06-23149968
E-mail        saskia@bijdehandjes.info
Internet    www.bijdehandjes.info




























































