
 

 

Overzicht VVE tarieven 2019 

In de schoolvakanties zijn alle peuteropvanglocaties gesloten. 

Kinderen vanaf  2 jaar en 6 maanden kunnen met een VVE indicatie (Vroeg Voorschoolse Educatie) geplaatst worden op 

onze PSZ locaties. Een indicatie voor een VVE-plaats kan alleen worden afgegeven door een kinderarts van CJG. Een 

VVE plaats is drie dagdelen per week en u kunt hier geen kinderopvangtoeslag voor aanvragen.  

Er worden 40 schoolweken berekend verdeeld over 12 maanden. 

Bennebroek: Bosdiertjes (Sparrenbosschool)  

3  ochtenden per week op 

 

Opvangtijd Bedrag per maand 

Ma / di / woe / do / vrij 8:30-12:00 uur € 22,40 

Bloemendaal: ‘t Zonnetje (Josephschool)  

3  ochtenden per week op 

 

Opvangtijd Bedrag per maand 

Ma / di / woe / do / vrij 8:30-12:00 uur € 22,40 

Bloemendaal: Tovenaartjes (Bos en Duinschool)  

3  ochtenden per week op 

 

Opvangtijd Bedrag per maand 

Di / woe / do / vrij 8:30-12:00 uur € 22,40 

Overveen:  Vrijbuiters   (Vrijburglaan) 

3  ochtenden per week op 

 

Opvangtijd Bedrag per maand 

Ma / di / woe / do / vrij 8:30-12:00 uur € 22,40  

Vogelenzang: ‘t Vogelnest (IKC De Paradijsvogel)  Dinsdag en donderdag gesloten 

3  ochtenden per week op 

 

Opvangtijd Bedrag per maand 

Ma / woe / vrij 8:30-12:00 uur € 22,40  

Onze peuterspeelzaal tarieven zijn inclusief: 

- Luiers  

- Drinken 

- Fruit en verantwoorde tussendoortjes   

 

Naast onze standaard service biedt Les Petits ook extra diensten aan: 

Kapperservice 0-4 jaar 

Wij hebben een eigen kinderkapster in huis die eens in de 6 weken de vestigingen bezoekt. Zij kan het haar van uw kind 

knippen in de ontspannen sfeer van een vertrouwde omgeving. Middels een knipformulier kunt u aangeven hoe u de 

coupe geknipt zou willen hebben. De kosten voor de kapperservice zijn € 15,50 per knipbeurt en worden (indien 

afgenomen) automatisch geïncasseerd. 

Extra opvang 

Het is mogelijk om incidenteel een ochtend extra te komen. Een extra ochtend kost € 27,61. 

Het is ook mogelijk om deze extra opvang te betalen met uw gespaarde Tegoed. Kijk voor meer informatie hierover op 

onze website: https://www.lespetits.nl/informatie/les-petits-app/. 

 

 

https://www.lespetits.nl/informatie/les-petits-app/

