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Dwingeloo, 11 oktober 2021 

Betreft: tussenschoolse opvang  

Met ingang van 25 oktober 2021 zal Kinderopvang KaKa voor alle kinderen die gebruik maken van de 
tussenschoolse opvang (TSO) de administratie voeren. Voor de vakantie werd dit door Doomijn verzorgd, maar 
zij hebben aangegeven geen mogelijkheden meer te zien om dit te continueren. Gelukkig hebben alle 
vrijwilligers, die de kinderen begeleiden tijdens de TSO, aangegeven dat ze graag willen blijven. Hiermee is en 
blijft het voor de kinderen een vertrouwde omgeving bij het overblijven.  
 
Wat betekent dit voor u. 
Heeft u een kind dat gebruik maakt van de TSO dan vragen wij u zich in te schrijven via de site van 
Kinderopvang KaKa, https://kaka.nl/inschrijven. Deze inschrijving is nodig om de maandelijkse facturatie op een 
goede manier te laten verlopen. Het is belangrijk dat u alle verplichte gegevens invult, anders kan het systeem 
uw inschrijving niet verwerken.  
- Kies voor de regio Westerveld/Steenwijkerland 
- Voor het formulier is uw BSN verplicht, maar voor het kind mag u 9 x 0 invullen: 000000000 
- Bij de opvangtijden geeft u bij de betreffende dagen de tijden 12:00 - 13:00 aan. De TSO is geopend op 
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag, dus hier kunt u uit kiezen.  
- Bij contractvorm geeft u aan "Tussenschoolse Opvang". 
- Vul ook de school en groep in. 
- De startdatum wordt 25 oktober 2021. 
- Als u de tijden heeft ingevuld kunt u onderaan de pagina klikken op volgende. 
-Wilt u zich aanmelden voor een strippenkaart, kies dan voor flexibel. Ga dan meteen door naar onderaan de 
pagina en klik op “volgende”. 
Op de volgende pagina kunt u bij opmerkingen in ieder geval kwijt of u kiest voor een abonnement, of slechts 
een strippenkaart. Wij vragen u om zo veel mogelijk te kiezen voor het abonnement als u (vrijwel) wekelijks 
gebruik maakt van de TSO. Dit scheelt de vrijwilligers veel werk in het aftekenen van de strippenkaarten en is 
daarnaast voor u de meest voordelige optie. Ook kunt u bij opmerkingen kwijt als er speciale zaken zijn die wij 
omtrent uw kind moeten weten, zoals allergieën of iets dergelijks. 
 
Kinderopvang KaKa zorgt er voor dat de abonnementen elke maand aan u gefactureerd worden. 
De kosten zijn € 2,61 per keer overblijven, net als afgelopen schooljaar en u betaalt 40 weken per jaar de 
overblijf.  
Heeft u een abonnement voor 1 dag, dan betaalt u dus per jaar 40 weken x 2,61 = 104,40 euro. 
U betaalt dit in 11 maanden, de maand augustus wordt niet gefactureerd, dus 9,49 euro per maand. 
 
Kiest u voor een 10 strippenkaart, dan kost deze kaart 30 euro. 
Als de kaart op is, dan wordt automatisch een nieuwe kaart in rekening gebracht. 
Net als afgelopen jaren, is het de bedoeling dat u zelf een lunchpakket meegeeft aan uw kind, waarbij wij 
vragen om te zorgen voor een gezonde maaltijd van brood met beleg (bij voorkeur geen chocolade en andere 
minder gezonde zoetigheden) en evt. fruit, tezamen met drinken.  
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Renate Masselink en Tom de Kort 
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