Jaarkalender “De Boerderij” 2021

Buitenschoolse opvang

Activiteit & bijzonderheden:

Week:

Tijd:

Dag & datum:

Januari, Februari & maart:
Kerstvakantie
Themaweek
Kinderopvang de Boerderij 23 Jaar!
Carnaval
Voorjaarsvakantie
De BSO 6 jaar!
Studiedag (Boerderij gesloten)

Week 52 en53
week 4
Week 5
Week 7
Week 8
Week 9
Week 10

7.30-18.30

T/m vrijdag 31 december
25 jan t/m 29 jan
dinsdag 2 februari
ma 15 en di 16 febr
ma 22 feb t/m vr 26 febr
woensdag 3 maart
maandag 15 maart

April & mei:
Sportweek
Meivakantie
Themaweek

week 17
week 18
Week 21

Juni & juli
Modderdagen
Slaapfeest 8+
Zomervakantie

Week 25
“
Week 29, 30

Augustus & september:
Zomervakantie
Kennismakingsperiode
Leidsterweek

Week 31 t/m 34 7.30-18.30
week 35 t/m 39
Week 37

t/m 27 augustus
30 aug t/m 1 oktober
15, 16, 17 september

Oktober & november:
Studiedag (Boerderij gesloten)
Herfstvakantie
Griezelweek

Week 40
Week 42
Week 43

woensdag 6 oktober
ma 18 okt t/m 22 okt
ma 25 okt t/m 29 okt

December & januari:
Kerstweek
Kerstvakantie

Week 51
Week 52, 53

7.30-18.30
Gesloten

7.30-18.30

18.00-8.30
7.30-18.30

Gesloten

7.30-18.30

ma 26 april t/m 30 april
ma 3 mei t/m 7 mei
di 25 t/m 28 mei

ma 21 t/m do 24 juni
vrijdag 25 op za 26 juni
vanaf maandag 19 juli

ma 20 t/m 24 december
vanaf maandag 27 december

Feestdagen:
Op de volgende feestdagen is de Boerderij in 2021 gesloten: nieuwjaarsdag, 2e paasdag, koningsdag, Hemelvaartsdag en 2e
pinksterdag. Nationale feestdagen kunnen niet geruild worden.
Op kerstavond (vr 24-12-21) en oudejaarsavond (vr 31-12-2021) sluit de Boerderij om 17.00 uur.

Schoolvakanties:
Indien u geen 52 weken afneemt kunt u in schoolvakanties extra BSO opvang reserveren. De BSO is gedurende
schoolvakanties geopend van 7.30-18.30. Ook het kinderdagverblijf is gewoon geopend, hiervoor hoeft geen extra opvang
gereserveerd te worden. Voor ‘extra’ gereserveerde opvangdagen hanteren wij een opzegtermijn van één maand. Voor het
af en aanmelden kan gebruik gemaakt worden van het ouderportaal. Voor de BSO hanteren wij GEEN verplicht aantal af te
nemen dagen en zijn kinderen uit de weide omgeving welkom.

Studiedagen:
De Boerderij hecht er veel waarde aan om met het hele team in te spelen op ontwikkelingen. Daarom zijn er naast
groepsvergaderingen, scholingsavonden voor EHBO&BHV en voor kennis kindermishandeling twee extra studiedagen
gepland, waarop De Boerderij sluit. De studiedagen bieden kennis om gestelde doelstellingen te kunnen behalen. In 2021 is
de Boerderij daarom gesloten op maandag 15 maart en woensdag 6 oktober
Studiedagen van scholen zijn inclusief het gehanteerde maandtarief voor 40 schoolweken en 52 weken. Kinderen die
gedurende schoolweken gebruik maken van BSO kunnen, indien een studiedag op de geplande opvang dag valt, vanaf 8.00
uur gebracht worden. Wij vinden het prettig om te weten of kinderen tijdens studiedagen van scholen komen en sturen
daarom een bericht om aan te melden. Gedurende schoolvakanties kunnen indien nodig extra dagen gereserveerd worden
en is de BSO geopend van 7.30-18.30. Voor ‘extra’ gereserveerde opvang hanteren wij een opzegtermijn van één maand.
Indien andere sluistingsdagen van school aan ouders doorgegeven worden, worden wij daar graag door op de hoogte
gebracht. Voor de studiedagen gepland na de zomervakantie zullen wij de basisscholen benaderen.

