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DAGOPVANG 
 
 
Boefjes & Bengelkes in Kindercentrum ’t Vlaegelke te Posterholt 
Mickeys & Minnies in Kindercentrum ’t Muuske te Herkenbosch  
Snuutjes & Stampertjes in Kindercentrum ‘t Knienke te Melick  
 
 
Openingsdagen  Maandag- t/m vrijdag 

52 weken per jaar 
 
 
Sluitingsdagen Nieuwjaarsdag, Carnavalsmaandag, Pasen, Koningsdag, één       

keer per 5 jaar Bevrijdingsdag (2020), Hemelvaartsdag, 
Pinksteren en Kerstmis 
Kindercentrum ’t Muuske is tevens gesloten op Carnavalsdinsdag 

  
 
Openingstijden 8.00 uur tot 18.00 uur 
 Op aanvraag vanaf 7.30 uur tot uiterlijk 18.30 uur 
 
 
Breng- en haaltijden Brengen  8.00 uur - 9.30 uur  
    Halen/brengen 12.30 uur - 13.30 uur 
    Halen   16.30 uur – 18.00 uur 
 
 
Tarieven   Opvang op vaste dagdelen uurprijs € 7,45 
    Opvang op flexibele dagdelen  uurprijs € 7,64 
    Extra opvang    uurprijs € 7,64 
     
    Dit is inclusief luiers voor baby’s in het eerste levensjaar en  

gezonde snacks, lunch en fruit voor kinderen vanaf 1 jaar oud 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het uurtarief is de brutoprijs. Hoeveel u daadwerkelijk betaalt, is afhankelijk van de hoogte van de 
kinderopvangtoeslag die u ontvangt. Voor de hoogte van uw kinderopvangtoeslag kunt u terecht bij de 
belastingdienst; u kunt ook een proefberekening doen. Kinderopvangtoeslag dient u binnen 3 maanden na start 
van opvang aan te vragen. 

  

http://www.kinderopvang-roerstreek.nl/
https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen/
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PEUTERARRANGEMENT 
 
 
Belhamels in Kindercentrum ’t Vlaegelke te Posterholt 
Ieniemienie in Kindercentrum ’t Muuske te Herkenbosch (Basisschool de Berensprong)  
Eigenwijsjes in Kindercentrum ’t Baerke te Sint Odiliënberg (Basisschool ’t Kempke) 
Snuffies bij BSO de Rabbits te Melick (Basisschool de Achtbaan) 
 

 
Voor ouders die recht hebben op kinderopvangtoeslag 

 
Openingsdagen  Maandag- t/m vrijdagochtend  

40 weken per jaar 
Gesloten op vakantie- en studiedagen van de school in het dorp 

 
Breng- en haaltijden Brengen 8.30 uur – 8.45 uur  
    Halen  11.45 uur – 12.00 uur 
 
Tarieven   Uurprijs € 6,95 
    Voor 2 vaste dagdelen per week betaalt u maandelijks € 162,17 
 
 
Het uurtarief is de brutoprijs. Hoeveel u daadwerkelijk betaalt, is afhankelijk van de hoogte van de 
kinderopvangtoeslag die u ontvangt. Voor de hoogte van uw kinderopvangtoeslag kunt u terecht bij de 
belastingdienst; u kunt ook een proefberekening doen. Kinderopvangtoeslag dient u binnen 3 maanden na start 
van opvang aan te vragen. 
 

 
Voor ouders die géén recht hebben op kinderopvangtoeslag 
 
Openingsdagen  Maandag- t/m vrijdagochtend  

40 weken per jaar 
Gesloten op vakantie- en studiedagen van de school in het dorp 

 
Breng- en haaltijden Brengen 8.30 uur – 8.45 uur  
    Halen  11.30 uur – 12.00 uur 
 
Tarieven   De ouderbijdrage is vastgesteld aan de hand van de  

subsidieverordening van Gemeente Roerdalen. 
Voor 2 vaste dagdelen per week betaalt u maandelijks € 58,33 

Bijzonderheden Geldt uitsluitend voor inwoners van de gemeente Roerdalen. 
De kinderen starten op de eerste van de maand. 
Naast het inschrijfformulier dient u ook de bijlage volledig in te  
vullen, documenten aan te leveren en te ondertekenen. 

 
  

http://www.kinderopvang-roerstreek.nl/
https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen/
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/historie/Roerdalen/336163/336163_1.html
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U heeft een VVE-indicatie ontvangen voor uw kind? 
Voor ouders die géén recht hebben op kinderopvangtoeslag 

 
 
Openingsdagen  Maandag- t/m vrijdagochtend  

40 weken per jaar 
Gesloten op vakantie- en studiedagen van de school in het dorp 

 
 
Breng- en haaltijden Brengen 8.30 uur – 8.45 uur  
    Halen  11.45 uur – 12.00 uur 
 
 
Tarieven   De ouderbijdrage is vastgesteld aan de hand van de  

subsidieverordening van Gemeente Roerdalen. 
Voor 3 vaste dagdelen per week betaalt u maandelijks € 20,50 
 

Bijzonderheden Geldt uitsluitend voor inwoners van de gemeente Roerdalen. 
De kinderen starten op de eerste van de maand 
Naast het inschrijfformulier dient u ook de bijlage volledig in te  
vullen, documenten aan te leveren en te ondertekenen 

U heeft een VVE-indicatie ontvangen voor uw kind? 
Voor ouders die recht hebben op kinderopvangtoeslag 
 
 
Openingsdagen  Maandag- t/m vrijdagochtend  

40 weken per jaar 
Gesloten op vakantie- en studiedagen van de school in het dorp 

 
 
Breng- en haaltijden Brengen 8.30 uur – 8.45 uur  
    Halen  11.30 uur – 12.00 uur 
 
 
Tarieven   Uurprijs € 6,95 
    Voor 3 vaste dagdelen per week betaalt u maandelijks € 243,25 
 
 
 
 
 
Het uurtarief is de brutoprijs. Hoeveel u daadwerkelijk betaalt, is afhankelijk van de hoogte van de 
kinderopvangtoeslag die u ontvangt. Voor de hoogte van uw kinderopvangtoeslag kunt u terecht bij de 
belastingdienst; u kunt ook een proefberekening doen. Kinderopvangtoeslag dient u binnen 3 maanden na start 
van opvang aan te vragen. 
  

http://www.kinderopvang-roerstreek.nl/
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/historie/Roerdalen/336163/336163_1.html
https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen/
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BUITENSCHOOLSE OPVANG  Schoolweken & vakantieopvang 
 
Batjes & Batraven in Kindercentrum ’t Vlaegelke te Posterholt 
’t Moeze Neske in Kindercentrum ’t Muuske te Herkenbosch (basisschool de Berensprong) 
BSO de Rabbits te Melick (basisschool de Achtbaan) 
BSO de Wijsneuzen in Kindercentrum ’t Baerke te Sint Odiliënberg (basisschool ’t Kempke) 
 
Openingsdagen  Maandag- t/m vrijdag 

52 weken per jaar 
 
Sluitingsdagen Nieuwjaarsdag, Carnavalsmaandag, Pasen, Koningsdag, één  

keer per 5 jaar Bevrijdingsdag (2020), Hemelvaartsdag, 
Pinksteren en Kerstmis 
Kindercentrum ’t Muuske is tevens gesloten op Carnavalsdinsdag. 
BSO de Rabbits is gesloten in de bouwvak en tussen Kerst en 
Nieuwjaar; de kinderen zijn dan van harte welkom Bij BSO ’t 
Moeze Neske in kindercentrum ’t Muuske 
BSO de Wijsneuzen is alleen geopend gedurende schoolweken. 
Op woensdag- en vrijdagmiddag zijn zij ook gesloten. Als de BSO 
de Wijsneuzen gesloten is, zijn zij van harte welkom in 
kindercentrum ’t Vlaegelke 
 

Openingstijden 8.00 uur tot 18.00 uur 
 Op aanvraag vanaf 7.30 uur tot uiterlijk 18.30 uur 
 
Soort opvang  Voor-, tussen- en naschoolse opvang in schoolweken 
    Hele en halve dagen opvang in vakanties en tijdens studiedagen 
 
Breng- en haaltijden  
In schoolweken  Brengen  8.00 uur tot 15 minuten voor aanvang school  
    Halen   16.30 uur – 18.00 uur 
In vakanties   Brengen  8.00 uur - 9.30 uur  
    Halen/brengen 12.30 uur - 13.30 uur 
    Halen   16.30 uur – 18.00 uur 
 
Tarieven   Opvang op vaste dagdelen uurprijs € 6,95 
    Opvang op flexibele dagdelen  uurprijs € 7,13 

Extra opvang    uurprijs € 7,13 
 
 
In Herkenbosch en Melick bieden wij ook tussenschoolse opvang aan, deze valt niet onder 
de Wet Kinderopvang. De uurprijs voor tussenschoolse opvang is € 6,95. 
  
     

Het uurtarief is de brutoprijs. Hoeveel u daadwerkelijk betaalt, is afhankelijk van de hoogte van de 
kinderopvangtoeslag die u ontvangt. Voor de hoogte van uw kinderopvangtoeslag kunt u terecht bij de 
belastingdienst; u kunt ook een proefberekening doen. Kinderopvangtoeslag dient u binnen 3 maanden na start 
van opvang aan te vragen. 

http://www.kinderopvang-roerstreek.nl/
https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen/
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BUITENSCHOOLSE OPVANG      Schoolweken 
 
 
Batjes & Batraven in Kindercentrum ’t Vlaegelke te Posterholt 
’t Moeze Neske in Kindercentrum ’t Muuske te Herkenbosch (basisschool de Berensprong) 
BSO de Rabbits te Melick (basisschool de Achtbaan) 
BSO de Wijsneuzen in Kindercentrum ’t Baerke te Sint Odiliënberg (basisschool ’t Kempke) 
 
 
Openingsdagen  Maandag- t/m vrijdag 

40 weken per jaar 
Geen opvang tijdens vakantie- en studiedagen van de school in 
het dorp 
BSO de Wijsneuzen is alleen geopend gedurende schoolweken. 
Op woensdag- en vrijdagmiddag worden de kinderen na de lunch 
in kindercentrum ’t Vlaegelke opgevangen 
 

Sluitingsdagen Nieuwjaarsdag, Carnavalsmaandag, Pasen, Koningsdag, één  
keer per 5 jaar Bevrijdingsdag (2020), Hemelvaartsdag, 
Pinksteren en Kerstmis 
 
 

Openingstijden 8.00 uur tot 18.00 uur 
 Op aanvraag vanaf 7.30 uur tot uiterlijk 18.30 uur 
 
Soort opvang  Voor-, tussen- en naschoolse opvang in schoolweken 
 
Breng- en haaltijden Brengen  8.00 uur tot 15 minuten voor aanvang school  
    Halen   16.30 uur – 18.00 uur 
 
Tarieven   Opvang op vaste dagdelen uurprijs € 6,95 
    Opvang op flexibele dagdelen  uurprijs € 7,13 

Extra opvang    uurprijs € 7,13 
 
In Herkenbosch en Melick bieden wij ook tussenschoolse opvang aan, deze valt niet onder 
de Wet Kinderopvang. De uurprijs voor tussenschoolse opvang is € 6,95. 

Bijzonderheden Indien u regulier opvang heeft gedurende schoolweken kunt u 
gebruik maken van vaste vakantieopvang of u kunt in vakanties 
extra opvang aanvragen. 

 
 
Het uurtarief is de brutoprijs. Hoeveel u daadwerkelijk betaalt, is afhankelijk van de hoogte van de 
kinderopvangtoeslag die u ontvangt. Voor de hoogte van uw kinderopvangtoeslag kunt u terecht bij de 
belastingdienst; u kunt ook een proefberekening doen. Kinderopvangtoeslag dient u binnen 3 maanden na start 
van opvang aan te vragen. 

http://www.kinderopvang-roerstreek.nl/
https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen/
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BUITENSCHOOLSE OPVANG     Vakantieopvang 

 
 
Batjes & Batraven in Kindercentrum ’t Vlaegelke te Posterholt 
’t Moeze Neske in Kindercentrum ’t Muuske te Herkenbosch (basisschool de Berensprong) 
BSO de Rabbits te Melick (basisschool de Achtbaan) 
BSO de Wijsneuzen in Kindercentrum ’t Baerke te Sint Odiliënberg (basisschool ’t Kempke) 
 
Openingsdagen  Maandag- t/m vrijdagochtend  

12 weken per jaar 
Geopend tijdens vakantie- en studiedagen van de school in het 
dorp 
 

 
Sluitingsdagen Nieuwjaarsdag, Carnavalsmaandag, Pasen, Koningsdag, één  

keer per 5 jaar Bevrijdingsdag (2020), Hemelvaartsdag, 
Pinksteren en Kerstmis 
Kindercentrum ’t Muuske is tevens gesloten op Carnavalsdinsdag. 
BSO de Rabbits is gesloten in de bouwvak en tussen Kerst en 
Nieuwjaar; de kinderen zijn dan van harte welkom Bij BSO ’t 
Moeze Neske in kindercentrum ’t Muuske 
BSO de Wijsneuzen is alleen geopende gedurende schoolweken, 
de kinderen zijn in vakanties van harte welkom in kindercentrum ’t 
Vlaegelke 

 
Openingstijden 8.00 uur tot 18.00 uur 
 Op aanvraag vanaf 7.30 uur tot uiterlijk 18.30 uur 
 
 
Soort opvang  Hele en halve dagen opvang  
 
 
Breng- en haaltijden Brengen  8.00 uur - 9.30 uur  
    Halen/brengen 12.30 uur - 13.30 uur 
    Halen   16.30 uur – 18.00 uur 
 
 
Tarieven   Opvang op vaste dagdelen uurprijs € 6,95 
    Opvang op flexibele dagdelen  uurprijs € 7,13 

Extra opvang    uurprijs € 7,13 
 
     
     
Het uurtarief is de brutoprijs. Hoeveel u daadwerkelijk betaalt, is afhankelijk van de hoogte van de 
kinderopvangtoeslag die u ontvangt. Voor de hoogte van uw kinderopvangtoeslag kunt u terecht bij de 
belastingdienst; u kunt ook een proefberekening doen. Kinderopvangtoeslag dient u binnen 3 maanden na start 
van opvang aan te vragen. 
 

http://www.kinderopvang-roerstreek.nl/
https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen/

