
 
Beste ouders, verzorgers, 
 
Zoals u heeft kunnen lezen in onder andere onze Nieuwsbrief, zullen wij per 1 januari 2020 de 
peuteropvang en buitenschoolse opvang (BSO) in eigen beheer gaan aanbieden. 
 
We zijn heel blij te kunnen melden dat de twee pedagogisch medewerkers, Kasja Bakker en Cora van 
der Leeden, vanaf 1 januari 2020 bij Tabijn in dienst zullen treden. Omdat de andere pedagogisch 
medewerkers (Anna Balder en Demi Aussems) al bij Tabijn in dienst zijn, zal er voor de kinderen niets 
veranderen. De openingstijden van de peuteropvang tijdens schoolweken en de BSO tijdens school- 
en vakantieweken blijven op onze locatie eveneens ongewijzigd - met een kleine uitbreiding. 
 
In de bijlage vindt u het inschrijfformulier voor onze peuteropvang en BSO, met een prijzenoverzicht. 
 
Zoals u in de bijlage kunt lezen, is niet alles gelijk gebleven met het aanbod en de prijzen die 
sommigen van u gewend zijn van Stichting Kinderopvang Langedijk: 

- U kunt voor de BSO de keuze maken voor een contract van 40 weken (alleen de 
schoolweken) of 50 weken (schoolweken en tien weken vakantie). 

- In de zomervakantie is het kindcentrum gesloten in de derde en vierde week van de vakantie. 
- Door genoeg aanmeldingen voor de BSO op de vrijdagmiddag, kunnen we dit ook vanaf  

1 januari in eigen beheer aanbieden (zie inschrijfformulier). 
- VSO (Voorschoolse opvang) bieden we aan bij 6 of meer aanmeldingen. Bij inschrijving kunt u 

aangeven of u hier gebruik van zou willen maken. Mochten er genoeg aanmeldingen 
binnenkomen, dan berichten we u zo spoedig mogelijk! 

- Als er sprake is van een sluitingsdag die wel in het contract is opgenomen (bijvoorbeeld 
Tweede Paasdag), dan kunt u deze op een ander moment inhalen (in overleg en bij 
beschikbaarheid). 

- De ouderraad van de BSO en peuteropvang van Het Mozaïek heeft onder voorwaarden een 
positief advies uitgebracht m.b.t. de tarieven zoals ze nu zijn opgesteld in de bijlage, tot 1 
april 2020. In de komende maanden zal er goed gekeken worden of we m.b.t. de tarieven tot 
overeenstemming komen: of ze worden aangepast naar beneden (met terugwerkende 
kracht), of gelijk gehouden. We houden u op de hoogte van dit proces. 
 

Kinderopvangtoeslag 
De aanvraag voor het LRK-nummer is bij de gemeente ingediend. De verwachting is dat wij eind 
december 2019/begin januari 2020 deze aan u kunnen doorgeven. Op mijntoeslagen.nl of door een 
telefoontje naar de belastingdienst kunt u deze dan doorgeven. 
 
We willen u vragen om, mocht u van onze BSO of Peuteropvang gebruik willen maken vanaf  
1 januari 2020, het inschrijfformulier uiterlijk 6 december a.s. in te leveren of te mailen naar 
mozaiek@tabijn.nl   
Na ontvangst zullen we u zo spoedig mogelijk het contract doen toekomen. 
 
We wensen de leerlingen en de peuters een hele fijne tijd in onze opvanggroepen! 
 
Namens het hele team (pedagogisch medewerkers en de leerkrachten), het College van Bestuur en 
de Algemene Directie van Tabijn, 
 
Helene de Vries 
 
Directeur Chr. Kindcentrum Het Mozaïek 
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