
 

 

 

 

 

 

 

Welkom bij de tussenschoolse opvang van Kinderopvang BijdeHandjes! 
 

Wie wij zijn? 
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. In 
de Wheem school wordt zowel kinderdagopvang, buitenschoolse opvang, peuteropvang en 
tussenschoolse opvang aangeboden. 
 

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, een boekje, buiten spelen of gewoon lekker even niets doen. Kortom: leuke 
momenten met speelgenootjes en veel spelgenot onder toezicht van betrokken overblijf ouders! 

 
Inschrijven voor de tussenschoolse opvang 
Wanneer u tussenschoolse opvang wilt afnemen dan vragen wij u uw kind in te schrijven op de 
website van BijdeHandjes. Dat kan via www.bijdehandjes.info via de button inschrijven en dan de 
TSO aan klikken. U betaalt bij BijdeHandjes géén inschrijfkosten.                                                               
Bij het inschrijven worden uw bankrekening gegevens gevraagd, dit is bij de tussenschoolse opvang 
een verplicht onderdeel. Door uw rekeningnummer door te geven geeft u toestemming om de 
bijdragen voor de tussenschoolse opvang  automatisch te incasseren. 
Als u al kinderopvang afneemt bij BijdeHandjes, bv omdat uw kind naar de BSO gaat, dan vindt u in 
uw ouderportaal van Flexkids een nieuwe mogelijkheid TSO waarmee u de dagen kunt doorgeven 
wanneer u TSO wilt afnemen. U hoeft u in deze situatie niet opnieuw in te schrijven. 

 
Kosten van de tussenschoolseopvang:                                                                                                
De tarieven voor de tussenschoolse opvang zijn als volgt: 
Wanneer u TSO aanvraagt voor het gehele jaar € 2,80 per overblijf moment. 
Wanneer u TSO aanvraagt binnen 2 maanden voor afname € 2,95 per overblijf moment. 
Wanneer u achteraf TSO heeft afgenomen zonder opgave € 3,50 per overblijf moment. 
Wanneer u minimaal 2 maanden vóór afname uw overblijfmoment doorgeeft betaalt u dus het 
laagste tarief! Eénmaal doorgegeven dagen kunt u annuleren als het overblijven onverwacht toch 
niet nodig is. U behoudt dan het laagste TSO tarief. 

 
Contact:                    
Heeft u interesse in de tussenschoolse opvang of heeft u vragen dan kunt u altijd bellen of mailen 
met onze locatie manager Linda Priem. Het mail adres is voorthuizen@bijdehandjes.info of 
telefonisch via: 06 82957748 
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