VAKANTIEREGELING ‘ANELDA’
Sneek, 3 december 2019

Beste ouders,
Via deze weg informeer ik jullie over de vakantieregeling en treffen jullie bijgaand een overzicht aan
van de planning van de schoolvakanties in 2019 en de feestdagen in 2019.
Alle voorgaande regelingen zijn hiermee komen te vervallen en worden vervangen door onderstaand
nieuw overzicht.
De vakantieregeling
Daar waar staat dat u bericht moet geven voor een bepaalde datum, vraag ik u om door te geven of u
gebruik wilt maken van de mogelijkheid om opvangdagen te ruilen, meer of minder opvang te willen
afnemen dan gebruikelijk tijdens deze periode en/of afwezigheid vanwege vakantie.
Bij geen reactie ga ik ervan uit dat er opvang volgens de plaatsingsovereenkomst wordt afgenomen
en bij latere reacties dan de aangegeven datum worden de contractueel overeengekomen
opvanguren alsnog in rekening gebracht, bij flexibele opvang wordt uitgegaan van het gemiddelde
aantal uren in de maanden voorafgaand aan de vakantieperiode.
Als de opvang gesloten is, zijn voor deze dagen de opvanguren wel verschuldigd en ouders worden
dan ook in de gelegenheid gesteld om deze uren op een ander moment op te nemen. U kunt deze uren
niet afmelden, maar wel ruilen (zie hiervoor de voorwaarden).
Voor de ouders die BSO afnemen wordt geadviseerd om op tijd te controleren of er wel of niet
vakantieopvang is aangevraagd en/of contractueel is overeengekomen. Is er contractueel geen
vakantieopvang afgenomen, dan worden de ‘vrijgekomen’ opvangplekken verdeeld over degenen die
dat wel hebben aangevraagd.
In principe staat het overzicht vast en bij eventuele wijzigingen worden jullie hiervan zo spoedig
mogelijk geïnformeerd.
Ongeacht of er opvang wordt afgenomen geldt er altijd een minimum afname van 3 uur per kind per
week, die te allen tijde in rekening zal worden gebracht. De uitzondering hierop is de contractsoort
schoolweken peuteropvang.
Ik hoop dat iedereen zo voldoende op de hoogte is en adviseer dit overzicht goed te bewaren!
Bij onduidelijkheden, vragen en/of opmerkingen dan hoor ik deze graag!
Vriendelijke groeten,

Simone Jansma.
N.B. Het overzicht is ook altijd te raadplegen op de website en op het mededelingenbord op het
kindercentrum.

VAKANTIEREGELING ‘ANELDA’
Overzicht schoolvakanties en bijzondere dagen 2019

Voorjaarsvakantie

18 februari t/m 22 februari; opvang is gewoon open
Graag voor maandag 4 februari bericht!

Pasen

Maandag 22 april; opvang is gesloten.
Ruilen is mogelijk!

Koningsdag

27 april

Meivakantie

29 april t/m 3 mei; opvang is gewoon open
Graag voor maandag 8 april bericht!

BELANGRIJK: diverse basisscholen hebben 2 weken meivakantie. Als dit voor uw kind ook geldt,
dient u dit apart door te geven aan de opvang!
Hemelvaartsdag

Donderdag 30 mei en vrijdag 31 mei; opvang is gesloten
Ruilen is mogelijk!

Pinksteren

Maandag 10 juni; opvang is gesloten
Ruilen is mogelijk!

Zomervakantie

15 juli t/m 23 augustus; opvang is gewoon open.
Graag voor maandag 29 april bericht!

BELANGRIJK: Graag vakanties die vallen in de periode juni t/m september voor maandag 29 april
doorgeven!
Herfstvakantie

21 oktober t/m 25 oktober; opvang is gewoon open
Graag voor maandag 30 september bericht!

Kerstvakantie

23 december t/m 3 januari; opvang is gesloten van woensdag 25 t/m
vrijdag 27 december en woensdag 1 januari. Dinsdag 31 december is
het kindercentrum om 17.00 uur gesloten. Ruilen is mogelijk!
Graag voor maandag 2 december bericht!

BELANGRIJK: rest van de dagen is het kindercentrum gewoon open, echter hierbij geldt wel vol = vol
en opvang kan alleen geboden worden bij een minimale groepsgrootte van 5 kinderen.

