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Kindercentrum de Speelweide 
Kindercentrum De Speelweide biedt sinds 2011 professionele opvang aan 
kinderen van nul tot dertien jaar. Verspreid door heel Noordwijkerhout zijn 
onze locaties van kinderverblijf (KDV) en buitenschoolse opvang (BSO) te 
vinden. In Noordwijkerhout vangen wij basisschoolkinderen op buiten 
schooltijden. 
 
In Noordwijkerhout bieden wij buitenschoolse opvang aan, bestaande uit 
voorschoolse opvang (VSO) en naschoolse opvang (NSO). Bij de 
voorschoolse opvang kunnen de kinderen al vanaf 06:45 uur bij ons 
terecht. De kinderen worden dan door een pedagogisch medewerker naar 
school gebracht. 
 
De naschoolse opvang staat vooral in het teken van vrije tijd en dat 
associëren wij met huiselijkheid en gezelligheid. Er is voor de kinderen een 
gevarieerd speelgoed- en spelaanbod. Dagelijks worden activiteiten 
georganiseerd: van knutselen tot sport- en spelactiviteiten.  
Daarnaast biedt KC De Speelweide diverse extra services. De kinderen 
kunnen elke dag een warme maaltijd mee-eten. Ook is er de rijservice, 
waarmee de kinderen naar elk opgegeven adres binnen het dorp gebracht 
kunnen worden. Hierdoor is sporten of een partijtje op een opvangdag 
ineens geen probleem meer.  
 
De kwaliteit van de opvang en zorg van uw kind staat bij ons bovenaan de 
lijst. De rapporten van de GGD zijn voor u inzichtelijk op elke groep. Voor 
meer informatie verwijzen wij u graag naar de website 
(www.kcdespeelweide.nl) en uiteraard kunt u zich wenden tot het kantoor.  
 
Met vriendelijke groet, 
Kim De Ridder- Marijnen en Ilse van Maurik- Marijnen 
Kindercentrum De Speelweide 
  

http://www.kcdespeel/
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Locaties van BSO De Speelweide 
In Noordwijkerhout heeft Kindercentrum De Speelweide twee locatie waar 
buitenschoolse opvang wordt aangeboden. De locaties zijn BSO het 
Buitenhuis en BSO de Speeltoppers. Waar u kind geplaatst wordt, is 
afhankelijk van uw keuze.  
 
Locatie tijdens schooldagen 
De locatie waarop uw kind geplaatst wordt, is afhankelijk van wat u vindt 
dat bij het kind past. Kinderen hebben de keuze tussen twee locaties:  
VVSB of  de scouting, waarbij diverse activiteiten en workshops worden 
aangeboden. Op deze manier kunnen wij alle kinderen de juiste uitdaging 
bieden. Onze BSO-locaties zijn geopend tot 18.30 uur, met een uitloop tot 
19.00uur. 
 
Locatie op studie- en vakantiedagen 
Ook in de vakantie biedt KC de 
Speelweide opvang. Tijdens 
studiedagen van scholen bieden 
wij ook de hele dag opvang. Een 
vakantiedag bij ons 
kindercentrum moet ook echt 
vakantie zijn voor de kinderen. Er 
wordt tijdens de schoolvakanties 
gewerkt in thema’s waarin 
uitdagende activiteiten 
aangeboden worden. Denk 
hierbij aan speurtochten, spellen 
en creatieve activiteiten, ook 
uitstapjes behoren tot de 
mogelijkheden .  
Het vakantieprogramma krijgt u altijd vooraf  toe gestuurd per mail.  In 
deze mail en in de nieuwsbrief  ziet u ook op welke locaties wij aanwezig 
zijn. De geopende locaties zijn namelijk afhankelijk van het aantal 
aanmeldingen. Tijdens studie- en vakantiedagen zijn wij geopend van 
08:00 tot 19:00 uur. U kunt dit desgewenst verlengen met voorschoolse 
opvang, welke vanaf 06:45 uur geopend is.  
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Opvangmogelijkheden 
De buitenschoolse opvang bestaat uit 
voorschoolse opvang (VSO), tussenschoolse 
opvang (TSO) en naschoolse opvang (NSO). 
Voor de tussenschoolse opvang, ook wel 
overblijf genoemd, sluit u een apart contract 
af. De voorschoolse en naschoolse opvang 
vallen onder één contract, die van de 
buitenschoolse opvang.  
 
Voorschoolse opvang (VSO) 
Op de locatie van de scouting(van der Weijdenlaan 2b) in Noordwijkerhout 
bieden wij van maandag tot en met vrijdag voorschoolse opvang aan. Deze 
opvang is geopend vanaf 06:45 uur. De voorschoolse opvang kunt u zowel 
los opnemen of als vaste bezetting in uw contract. (Zie ook incidentele 
VSO) 
 
Tussenschoolse opvang (TSO)  
Op de Prinsenhofschool (Noordwijkerhout) verzorgen wij de 
tussenschoolse opvang. Het overblijfteam van pedagogisch medewerkers  
zorgt ervoor dat deze lunchpauze goed verloopt. Uw kind neemt zelf eten 
en drinken mee van thuis. Nadat de buiken weer gevuld zijn, is het tijd voor 
ontspanning. Na het eten gaan we heerlijk een frisse neus halen met de 
kinderen. Lekker een potje voetballen of rennen op het schoolplein, even 
wat energie kwijt. Zo kunnen de kinderen daarna ontspannen beginnen 
aan het middagprogramma op school.  
 
Naschoolse opvang (NSO/BSO) 
In Noordwijkerhout bieden wij op 2 locaties 
naschoolse opvang aan.  Zodra de schoolbel 
gaat, vangen onze pedagogisch medewerkers 
de kinderen op. Samen gaan zij naar de locatie. 
Bij ‘contractmogelijkheden’ (pagina 6) leest u 
meer over de mogelijkheden van de naschoolse 
opvang. 
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Contractmogelijkheden 
Kindercentrum De Speelweide wordt 
gekenmerkt door flexibiliteit en vele 
extra services, die het voor u als ouder 
op een comfortabele manier mogelijk 
maken om werk en zorg te combineren. Flexibele opvang, incidentele 
opvang of juist vaste dagen? Bij kindercentrum de Speelweide bent u aan 
het juiste adres! 
 
Flexibele opvang 
Bij een flexibel contract vraagt u per week of maand de opvang aan die u 
nodig heeft. Tot 10:00 uur één werkdag vooraf kunt u deze opvang 
kosteloos annuleren. Deze opvang heeft hetzelfde uurtarief als de opvang 
exclusief vakantie. Het verschil is dat de flexibele opvang achteraf wordt 
gefactureerd, u geen vaste dagen afneemt, en u tijdig afgemelde opvang 
niet hoeft te betalen. 
 
Reguliere opvang inclusief vakantie 
Bij een contract inclusief vakantie heeft u gedurende het hele jaar opvang 
op de gewenste vaste dagen. Het verschil is echter dat uw kind alleen 
tijdens de schoolweken vast staat aangemeld op deze naschoolse dagen 
(bijvoorbeeld maandag en donderdag). Indien u opvang nodig heeft op 
studiedagen of in de vakantie, dient u uw kind hiervoor aan te melden. U 
zet hiervoor de uren in vanuit het ‘urenpotje’ . Bij een contract inclusief 
vakantie bouwt u namelijk elke maand één vakantiedag van 10,5 uur op 
per vaste opvangdag. Gedurende het hele kalenderjaar heeft u dan (12 * 
10,5 =) 126 uur die u vrij kunt inzetten. U bent dus niet verplicht om dit in 
vakanties op te nemen, maar het kan ook worden ingezet op een 
studiedag die op een andere dag dan uw vaste dag of een extra middag 
naschoolse opvang.  Alle uren die worden afgemeld komen in het 
urenpotje terecht.  
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Reguliere opvang exclusief vakantie 
Indien u kiest voor een contract exclusief vakantie, heeft 
u op vaste dagen naschoolse opvang tijdens 
schoolweken. U betaalt dus voor 40 weken opvang per 
jaar, waarbij de betaling (wegens de 
kinderopvangtoeslag) is verdeeld over 12 maanden. Bij 
opvang exclusief vakantie heeft u in principe geen 
opvang tijdens de 12 vakantieweken of tijdens 
studiedagen. Natuurlijk kunt u uw kind altijd aanmelden 
als u toch opvang in een vakantie of tijdens een 
studiedag nodig heeft. Over deze extra opvang ontvangt 
u aan het einde van de maand een extra factuur.  
 
 
Voorschoolse opvang 
Bij de voorschoolse opvang bieden wij twee blokken aan. 

• Brengen tussen 06:45 en 07:30 uur. Uw kind kan desgewenst 
ontbijten op de locatie. 

• Brengen tussen 07:30 en 08:00 uur. Uw kind kan desgewenst 
ontbijten op de locatie. 

 
Contractuele VSO 
De voorschoolse opvang kunt u 
laten opnemen in uw contract. 
Hierbij heeft u de keuze tussen 
inclusief en exclusief vakantie.  
 
Incidentele VSO 
Voorschoolse opvang is ook flexibel 
af te nemen. U zet de uren dan in 
vanuit het urenpotje. Als u geen 
uren in het urenpotje heeft  kunnen 
de uren gefactureerd worden.  De 
factuur van deze incidentele VSO 
ontvangt u achteraf.  
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Opvang na school 
Zodra de schoolbel klinkt aan het eind van 
de dag, staan onze pedagogisch 
medewerkers op de basisscholen klaar om 
uw kind te ontvangen. Onze medewerkers 
wachten bij het verzamelpunt waar alle 
kinderen zelfstandig naar toe komen. 
(Kinderen die net beginnen worden uit de 
klas gehaald door de pedagogische 
medewerk(ster)). Samen gaan zij lopend of 
met de auto naar de locatie. 
 
Op de locatie aangekomen drinken wij 
met elkaar water/thee en eten wij crackers 
een koekje of een rijstwafels. Dit hoeft niet 
van thuis worden meegegeven, maar is bij 
onze BSO aanwezig. Een perfect moment 
om de dag door te nemen. Daarna worden verschillende activiteiten 
aangeboden op de locaties. Kinderen mogen iedere dag zelf kiezen wat zij 
willen gaan doen. Zij kunnen buiten gaan spelen, maar ook knutselen of 
sporten is mogelijk. Rond 16:30 uur wordt er een warme maaltijd gegeten 
op de groepen. Om 18:30/ 19:00 uur sluit de BSO van de Speelweide haar 
deuren.  
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Algemene informatie en services 
 
Klachtenreglement 
De Speelweide is aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang. 
Dit is een onafhankelijke commissie voor Kinderopvang. Mocht u ergens 
ontevreden over zijn dan vragen wij u eerst contact op te nemen met de 
pedagogische medewerkers of de directie. Mochten wij er met elkaar niet 
uitkomen dan kunt u contact opnemen met de geschillencommissie.  
 
Opvang tijdens vakanties 
Tijdens vakanties is uw kind van harte welkom bij De Speelweide! Onze 
BSO is geopend van 08:00 tot 18.30 uur, met desgewenst voorschoolse 
opvang vanaf 06:45 uur. Er wordt tijdens de schoolvakanties gewerkt in 
thema’s waarin uitdagende activiteiten aangeboden worden. Denk hierbij 
aan speurtochten, spellen en creatieve activiteiten. Het 
vakantieprogramma krijgt van te voren toegestuurd via de mail. De 
geopende locaties zijn afhankelijk van het aantal aanmeldingen. Een 
vakantie bij De Speelweide staat garant voor een leuke tijd! 
 
Rijservice 
Gaat uw kind naar de sportvereniging of is hij/zij uitgenodigd voor een 
partijtje? Bij De Speelweide is dit mogelijk! Via ons kantoor kunt u een 
rijservice aanvragen. Wij zorgen dan dat uw kind naar de gewenste locatie 
binnen het dorp wordt gebracht of wordt opgehaald. Rijservices kunnen 
op dezelfde werkdag tot 10:00 uur worden aangevraagd. U kunt gebruik 
maken van incidentele rijservice maar ook iedere week is mogelijk. Voor 
meer informatie kunt u terecht bij ons kantoor.  
 
Aan/afmelden via KOVnet 
Alle uren kunnen worden aan- en afgemeld via KOVnet. Uren die 24 uur 
van tevoren worden afgemeld komen in het urenpotje terecht. Worden de 
uren daarna afgemeld dan gaan deze uren verloren. 
 
Uitstapjes 
De Speelweide heeft buitenspelen hoog in het vaandel staan, want 
buitenlucht is gezond. Wij maken dan ook graag een wandeling of even 
lekker naar de speeltuin als het weer dit toelaat. Indien u hiervoor 
toestemming heeft gegeven, nemen wij uw kind mee door heel 
Noordwijkerhout en omstreken. Voor uitstapjes buiten Noordwijkerhout 
zal altijd  toestemming worden gevraagd.  
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Warm eten 
Wanneer u dit wenst, kan uw kind aan het eind van de dag warm eten bij 
ons op de groep. Elke dag krijgen wij een verse, warme maaltijd 
aangeleverd van groenteboer van Kesteren uit Voorhout.  
 
Wijzigen van contract 
Voor wijzigingen en opzeggingen wordt één maand opzegtermijn 
gehanteerd, ingaande op elke gewenste dag van de maand. U dient dit per 
mail (info@kcdespeelweide.nl ) aan ons door te geven. U ontvangt van ons 
altijd een bevestiging van ontvangst.  
 
Ziekte 
Op het kindercentrum geldt dat uw kind gehaald moet worden als hij/zij 
38,5°C of hoger heeft. Wanneer uw kind geen koorts heeft, maar zich 
duidelijk niet lekker voelt op de groep, zullen wij met u overleggen wat het 
beste is. Tevens willen wij u verzoeken alle ziekten aan de groep of ons 
kantoor door te geven. Zo kunnen wij bij besmettelijke ziekten of 
meerdere ziektegevallen een memo op de groep ophangen om ouders te 
informeren.   

mailto:info@kinderdagverblijfdeboomgaard.nl
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Contactgegevens 
Hieronder vindt u de contactgegevens van Kindercentrum de Speelweide. 
Voor algemene zaken denk aan inschrijving, financiële administratie en 
vragen, dient u contact op te nemen met kantoor. Post kunt u verzenden 
aan ons postadres. 
 
Voor vragen en contractzaken kunt u mailen met onze afdeling 
Contracten, via info@kcdespeelweide.nl  
 
Post en algemene zaken 
Kindercentrum de Speelweide 
t.a.v. buitenschoolse opvang 
Kerkstraat 29      
2211 RB Noordwijkerhout       
Telefoon: 0252 – 340003 
Mail: info@kcdespeelweide.nl  
 
Digitaal aanmelden 
Als u geïnteresseerd bent in opvang bij Kindercentrum De Speelweide, 
kunt u uw kind via onze website (www.kcdespeelweide.nl) direct 
aanmelden. In een paar stappen verstuurt u de aanmelding digitaal, 
waarbij u als laatste stap mededelingen/bijzonderheden kunt invoeren. 
Denk hierbij bijvoorbeeld aan uw twijfels over de dagen of dat u graag 
meer informatie ontvangt. Binnen enkele werkdagen ontvangt u een 
bevestiging van aanmelding en wordt u op de hoogte gebracht van de 
vervolgprocedure.  
 
 
 
 
 

Graag tot ziens bij  
de Speelweide! 
 
 

mailto:info@kinderdagverblijddeboomgaard.nl
mailto:info@kcdespeelweide.nl
http://www.kcdespeelweide.nl/

