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BSO MARLON
Leuke en goede opvang, dicht in de buurt. Handig, prettig en vertrouwd, dat biedt Kinderopvang BSO
Marlon. Bij Kinderopvang BSO Marlon zijn kinderen van 4 tot 13 jaar welkom. Wij zijn gevestigd in een
ruimte van Basisschool OBS De Iemenhof te Schoonebeek. Dus lekker dichtbij, in een vertrouwde en
bekende omgeving. BSO Marlon biedt de kinderen een uitdagende, positieve omgeving waarin zij zich
veilig voelen. Vanuit deze veilige omgeving kunnen ze spelen, zich ontwikkelen en vriendschappen sluiten. Plezier voorop! We maken het leuk bij BSO Marlon! Bent u benieuwd BSO Marlon? Kijk rond op onze
website, bel gerust voor meer informatie, of nog beter: kom eens langs. Een betere manier om de sfeer te
proeven is er niet. We begroeten u graag!
FLEXIBELE OPVANG
Wij werken volledig volgens flexibele opvang. Wij hanteren geen minimale afname en ook hoeft u niet
weken van te voren de dagen en uren bij ons aan te geven. Bij flexibele opvang kunt u uw kind op wisselende dagen naar de BSO brengen. Voor ouders die onregelmatig werken (bijvoorbeeld in de gezondheidszorg) kan flexibele opvang handig zijn. Bent u een keertje eerder vrij? Dan kunt u gerust uw kind
eerder ophalen. Wij rekenen alleen de tijd dat uw kind daadwerkelijk gebruikt maakt van de BSO tegen
het standaard tarief!
TARIEVEN
Wij werken met een uurtarief van €6,35 per kind per uur. Het uurtarief is inclusief fruit, een koekje, drinken en af en toe een snoepje. Voor vakantieopvang rekenen wij een aangepast tarief van €7,00 per kind
per uur. Omdat we tijdens de vakantie extra activiteiten aanbieden zoals een dagje weg of koken/bakken. Om er voor te zorgen dat u ook echt alleen betaald voor wat u afneemt, factureren wij per kwartier
in plaats van af te ronden op een half of zelfs een heel uur.
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