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Extra opvang
Mocht u incidenteel extra opvang nodig hebben, dan is het aanvragen hiervan bij ons mogelijk. U kunt kiezen tussen 
een halve of een hele dag opvang, wat u het beste uitkomt! Deze extra opvang kunt u gemakkelijk aanvragen via het 
Ouderportaal. U wordt door de locatie zelf bericht of er op de aangevraagde extra dag plek is op de groep van uw kind.  
Het kan zijn dat de aanvraag afgekeurd wordt, omdat de groep vol zit. 

12-weken pakket 
Bij het 12-weken pakket heeft u altijd de service om bij studie- en feestdagen de opvang op een andere dag in te halen. 
Ook zijn in dit pakket luiers, flesvoeding, drinken, fruit, warme maaltijden, ontwikkelingsgerichte activiteiten en uitstapjes 
inbegrepen voor uw kind(eren). Daarbij kunt u bij het 12-weken pakket ook gebruik maken van de vakantieopvang, 
gedurende het gehele schooljaar. In de vakanties organiseren de opvanglocaties altijd enorm leuke vakantieprogramma’s! 

3, 4, 5, 6, 7, 8 of 9-weken pakket
Bij het 3 t/m 9-weken pakket kunt u drie, vier, vijf, zes, zeven, acht of negen weken per jaar gebruik maken van de 
vakantieopvang. Uiterlijk drie weken voor een schoolvakantie geeft u aan of u van de vakantieopvang gebruik wilt maken  
door de afwezigheid aan te geven. De geplande opvangdagen kunt u tot een maand van tevoren gratis wijzigen. Ideaal!

Flexibele vakantieopvang 
Kunt u uw kind(eren) niet opvangen in de vakantieperiodes? Geen probleem! Via het Ouderportaal kunt u  
gemakkelijk flexibele vakantieopvang aanvragen. We delen uw kind(eren) dan in bij één van de gezellige  
opvanggroepen. Zo kunt u uw kind met een gerust hart achterlaten. 

Dagen inhalen 
Kunt u uw kind(eren) niet opvangen in de vakantieperiodes? Geen probleem! Via het Ouderportaal kunt u gemakkelijk 
flexibele vakantieopvang aanvragen. We delen uw kind(eren) dan in bij één van de gezellige opvanggroepen. Zo kunt u 
uw kind met een gerust hart achterlaten. 


