Contract Peuter Wijzz
Peuterspeelzaal is open gedurende 40 weken tijdens de schoolweken.

Naam kind:……………………………………………………………….
Geboortedatum:……………………………………………………….
BSN:…………………………………………………………………………..
Gewenste startdatum………………………………………………..
VVE verklaring…….…ja / nee….. datum ………………………

Geef aan welke ochtend(en) u kiest.
o Maandag

8.30u tot 11.45u

o Maandag

8.30u tot 13.00 (verplicht bij VVE)

o Dinsdag

8.30u tot 11.45u

o Dinsdag

8.30u tot 13.00 (verplicht bij VVE)

o Woensdag

8.30u tot 11.45u

o Woensdag

8.30u tot 13.00 (verplicht bij VVE)

o Donderdag 8.30u tot 11.45u
o Donderdag 8.30u tot 13.00 (verplicht bij VVE)
o Vrijdag

8.30u tot 11.45u

o Vrijdag

8.30u tot 13.00 (verplicht bij VVE)
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Voorwaarden Peuter Wijzz
Wij bieden in de ochtenden van maandag tot en met vrijdag Peuter Wijzz aan.
Peuter Wijzz start om 8.30 uur en eindigt om 11.45 uur of om 13.00 uur.
U kunt zelf kiezen tot welke tijd u wilt dat uw peuter blijft, alleen bij een VVE
verklaring is het verplicht tot 13.00 uur.
De kosten voor de peuterspeelzaal bedragen € 7,50 per uur. Voor diegene die
geen kinderopvangtoeslag krijgen, hanteert Eige Wijzz een
toegankelijkheidsregeling.
Peuters zijn bij ons welkom vanaf 2 jaar tot 4 jaar.
Minimale afname voor onze peuterspeelzaal zijn 2 dagdelen.
De peuterspeelzaal is verplicht te sluiten op alle nationale feestdagen. U kunt
deze dagen eventueel ruilen met een andere ochtend, binnen een periode van
2 weken, mits er plaats is op de groep. Wilt u een dag ruilen, dan kunt u dit
aanvragen in ons digitaal systeem.
De maandelijks te betalen kosten worden vooraf in rekening gebracht. De
eventuele bijgekomen kosten of na berekeningen worden een maand erna in
rekening gebracht.
Elk jaar wordt in november bekeken of de kosten van de kindplaatsen stijgen.
U krijgt hiervan uiterlijk 1 maand voor ingang van de eventuele verhoging
bericht.
Als uw kind op een afgesproken dagdeel niet aanwezig kan zijn, dan geeft u dit
telefonisch door. Deze dagen dienen te worden doorbetaald, omdat de
kindplaats wordt vrijgehouden.
Als uw kind gebracht of gehaald wordt door een ander persoon dan de
ouders/verzorgers, wordt dit vooraf gecommuniceerd met één van de
pedagogisch medewerkers bij uw kind op de groep.
Er is een mogelijkheid om extra ochtenden bij te kopen, zolang de groep niet
vol is.
Peuters nemen zelf hun fruit “eet-klaar” mee in een afgesloten bakje.
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Blijft uw peuter tot 13.00 uur, dan neemt u zelf een boterhamtrommeltje mee
met drinken.
Indien u twijfelt aan de fysieke gesteldheid van uw kind, communiceert u dit
altijd met één van de pedagogisch medewerkers. Als zij zich zorgen maakt
en/of het niet meer verantwoord vindt dat het kind kan blijven, dan dient het
kind opgehaald te worden.
Er wordt aangeraden de spullen van uw kind te voorzien van naam. Eige Wijzz
is niet verantwoordelijk voor het verlies van spullen van thuis zoals kleding en
speelgoed.
Specifieke voeding voor kinderen dient door de ouders zelf te worden
meegebracht.
Er wordt een wederzijds opzegtermijn in acht genomen van 1 maand. De
opzegging dient schriftelijk te geschieden en kan ingaan op 1ste of de 15de van
de maand.
Voor ieder kind is een ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering
afgesloten.

Hierbij geeft u aan kennis te hebben genomen van de voorwaarden en gaat akkoord
met het contract.

Datum

Handtekening ouder/verzorger

_____________________

___________________________________________
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