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Beste ouders, 

Voortaan zal de nieuwsbrief als PDF op de website worden geplaatst. Het is dan ook mogelijk om 
de nieuwsbrief te downloaden. 

Sint en Kerst 
Het zijn spannende tijden voor de met name jongste kinderen dus doen we voor hun in 
Sinterklaasperiode wat rustig aan. We zingen en springen, bakken Pietjes, zoeken pepernoten 
maar de echte Sinterklaas loopt “ons huisje voorbij.” Hopelijk thuis niet en heeft iedereen een 
gezellige pakjesavond. 

Deze week beginnen we met de voorbereiding voor de kerstvakantie. Bij deze de vraag -indien al 
bekend- of uw kind(eren) wel of niet naar de Sport BSO komt. Dit i.v.m. planning medewerkers en 
het activiteiten programma. U kunt dit via WhatsApp of bij het ophalen van uw kind(eren) 
doorgeven. Alvast bedankt. 

Half december sturen we het vakantieprogramma per mail naar u toe. 

   

Nieuwe website 
Per 23 november hebben we een vernieuwde website, hierop staan de nieuwsbrieven, GGD 
rapporten, locaties, tarieven ed. Neem gerust een kijkje. Ook op Instagram zijn we actief! 

 

 



Uurtarief 2023 
Ieder jaar wordt de prijs van de kinderopvang opnieuw vastgesteld.  Gezien de stijgende  
kosten van huisvesting, energie, voeding, vervoer en de aankomende stijging van 
personeelskosten, zijn wij genoodzaakt het uurtarief van de Sport BSO vast te stellen op 8,12 euro 
per 1 januari 2023. 

Vakantiedagen, studiedagen, eten, drinken en alle (sport) activiteiten vallen binnen dit tarief en 
hiervoor worden geen extra kosten gerekend. 
Via de overheid kunt u een tegemoetkoming krijgen in de kosten van de kinderopvang. Hoeveel dit 
is hangt af van de hoogte van uw inkomen en het aantal kinderen waarvoor u opvang nodig hebt. 
U betaalt dus het bruto maandtarief maar krijgt hiervan een deel terug van de belasting. Tarieven 
worden ieder jaar door de overheid per 1 januari aangepast en u krijgt in 2023 tot 7,72 euro 
vergoed. 
 

   
 
 

BitCare  
Sinds enkele maanden werkt de Sport BSO Nuenen met BitCare, een software programma speciaal 
voor de kinderopvang. Het programma zorgt ervoor dat wij alle gegevens van de kinderen digitaal 
kunnen vastleggen. Ook helpt het ons met de planning, facturering, aanleveren van jaaropgaven 
en andere handige tools.  
 
Voor u als ouder is er een “ouderapp” waarin u digitaal kunt inzien of de gegevens kloppen zoals 
wij deze hebben geregistreerd. Binnenkort ontvangt u een toegangsmail zodat u de app kunt 
inzien. 
Wij willen benadrukken dat de kleinschaligheid blijft gehandhaafd en dat de communicatie blijft 
verlopen zoals deze nu verloopt via WhatsApp, telefoon of email. 



 

 

Mocht u behoefte hebben in een gepland oudergesprek kan dit de komende maand. U kunt 
hiervoor terecht bij de pedagogisch medewerkers van de betreffende locatie, zij kijken dan samen 
met u naar een geschikte datum. 

Natuurlijk kunt u als u vragen heeft omtrent de ontwikkeling of welbevinden van uw kind het hele 
jaar door bij ons terecht! 

 
Team Sport BSO Nuenen 

 


