Kids Actief Kamp 12, 13 en 14 juli 2016
In de eerste week van de zomervakantie organiseert Kinderopvang Wageningen samen met
zwembad de Bongerd, Sportservice Wageningen en Solidez het Kids Actief Kamp.
Niemand minder dan avonturier Bamboo Bill, bekend van het tv-programma Ouwehands Jungleclub,
verzorgt de opening op dinsdag 12 juli om 9 uur.
Het Kids Actief Kamp, dat vorig jaar voor het eerst met groot succes georganiseerd werd, is een
driedaags kamp, waarbij één nacht ook overnacht wordt bij het zwembad.
Sport, bewegen, creatief bezig zijn, lekker en gezond eten en vooral heel veel plezier zijn de
ingrediënten. Deze avontuurlijke driedaagse is voor kinderen in de leeftijd van 7 tot en met 12 jaar
en vindt plaats in en rondom het Sportfondsenzwembad De Bongerd.
Indien uw kind niet deelneemt aan het Kids Actief Kamp, dan kan uw kind op zijn/haar reguliere
BSO-dag(en) uiteraard gewoon naar de eigen BSO-locatie komen.
Indien uw kind wel wil deelnemen aan het Kids Actief Kamp, dan kan dat met of zonder BSO.
1) Met BSO
U kunt uw kind ook via Kinderopvang Wageningen opgeven. Dit moet dan wel voor alle drie
de dagen, dus zowel voor 12, 13 (incl. overnachting) als 14 juni. Naast de deelname aan Kids
Actief maakt u deze dagen dan ook gebruik van de BSO met de bijbehorende BSO tijden.
Ook tijdens het Kids Actief Kamp wordt uw kind begeleid door onze pedagogisch
medewerkers. Deze dagen vallen onder de Wet Kinderopvang.
Wat u hiervoor moet betalen is afhankelijk van het BSO-contract dat u heeft:
- BSO 40 weken/vakantie opvang/flexibele opvang: in dit geval krijgt u een factuur voor 3
BSO-dagen
- BSO full service: in dit geval krijgt u een factuur voor extra BSO-dagen of kunt u voor deze
extra dagen gemiste opvangdagen inzetten (of een combinatie van beiden) volgens
onderstaand overzicht. Omdat deze dagen onder de Wet Kinderopvang vallen, komt u voor
de kosten van deze dagen in aanmerking voor kinderopvangtoeslag.
2) Zonder BSO
U meldt uw kind direct via de website www.kidsactiefkamp.nl aan. Deze aanmelding loopt
dan geheel buiten Kinderopvang Wageningen om en valt niet onder de Wet Kinderopvang.
Voor de kosten, zie website www.kidsactiefkamp.nl. U maakt op deze dagen dan geen
gebruik van de BSO. Wanneer één of meer van deze dagen binnen uw full service pakket
vallen en u uw kind tijdig heeft afgemeld, dan worden deze dagen als gemiste dagen
geregistreerd.

Vanwege het beperkt aantal plaatsen voor het Kids Actief Kamp verzoeken wij u uw kind(eren) zo
snel mogelijk aan te melden, ofwel via (optie 2) www.kidsactiefkamp.nl ofwel via (optie 1) het
formulier ‘opgave tijdens zomervakantie’ (aan ouders verzonden op 30-05-2016).

