
Hoe gaat Bzzzonder dat realiseren?
De TSO komt tot stand door met vaste krachten te 

werken. Één persoon die met veel enthousiasme de 
TSO coördineert en veelvuldig aanwezig is.  

Korte lijntjes en snel kunnen schakelen zorgt voor 
duidelijke communicatie naar kinderen en ouders. 

Een ander speerpunt van Bzzzonder is het (buiten)
spelen. Door georganiseerde activiteiten willen we 

kinderen met elkaar in beweging brengen.  
Deze activiteiten zullen gericht zijn op ontspanning 

en zullen bijdragen aan een goede sfeer tijdens 
het overblijven.

 Bzzzondere 
tussenschoolse opvang  

op De Hoeksteen

www.bzzzonder.nl
tsodehoeksteen@bzzzonder.nl

088 - 2 999 600

Per 1 september 2014 wordt de tussenschoolse 

opvang op jouw school verzorgd door 

Kindercentrum Bzzzonder! Tijdens de 

schoolweken kan je je broodje gezellig samen met 

ons komen eten op maandag, dinsdag, donderdag 

en vrijdag. Op vrijdagmiddag is de TSO alleen 

voor kinderen van de bovenbouw. De kinderen 

tot en met groep vier zijn ’s middags vrij.

Wij willen dat de TSO een plek is waar jij 

graag komt. Overblijven is een feest!



Tarieven
U kunt een TSO pakket afnemen voor een vaste dag gedurende een  

half schooljaar. In onderstaande overzichten worden de tarieven voor  
het schooljaar 2014 - 2015 weergegeven. 

TSO pakket van 1 september 2014 tot en met 31 januari 2015:

TSO pakket van 1 februari 2015 tot en met 15 juli 2014 (zomervakantie):

Bij de berekening van het aantal keer TSO is rekening gehouden met vakanties en studiedagen. Op studie(mid)dagen  
van de school is er geen TSO. Niet gebruikte TSO kan niet worden geruild of gecrediteerd. Tarieven zijn excl. eten en drinken,  

dit nemen de kinderen zelf mee.  Facturering gebeurt maandelijks achteraf via automatische incasso.

Het is ook mogelijk om incidenteel (extra) TSO af te nemen, hiervoor kunt u 
een strippenkaart aanschaffen. De kosten zijn hiervoor als volgt:

Contact en aanmelding
Voor vragen kunt u contact op nemen met Steven Janssen via  

tsodehoeksteen@bzzzonder.nl. Aanmelden kan via www.bzzzonder.nl/inschrijven. Na het invullen 
van de ouder/verzorger- en kindgegevens, selecteert u bij opvang soort  “tussenschoolse opvang”. 

Vervolgens selecteert u bij school “De Hoeksteen” en de gewenste locatie “De Corlaer.” Op de laatste 
pagina is ruimte voor vragen en/of opmerkingen. 

DAG PRIJS PER KEER AANTAL KEER TSO TOTAALPRIJS

MAANDAG € 2,20 19 € 41,80

DINSDAG € 2,20 19 € 41,80

DONDERDAG € 2,20 17 € 37,40

VRIJDAG € 2,20 17 € 37,40

DAG PRIJS PER KEER AANTAL KEER TSO TOTAALPRIJS

MAANDAG € 2,20 15 € 33,00

DINSDAG € 2,20 19 € 41,80

DONDERDAG € 2,20 20 € 44,00

VRIJDAG € 2,20 19 € 41,80

AANTAL STRIPPEN
PRIJS PER STRIP  

(1 STRIP = 1X TSO)
TOTAALPRIJS

10 € 2,50 € 25,00

20 € 2,35 € 47,00

Kindercentrum Bzzzonder heeft onder andere vestigingen in:  Nijkerk Corlaer, Amersfoort De Laakboerderij,
 Amersfoort De Vathorst, Amersfoort Veencampus, Amersfoort Vermeerkwartier, Barneveld Harselaar, 

Nieuwleusen, Hoogeveen en Nieuw Vennep De Boshoeve 


