
Tarieven Kinderopvang en peuteronderwijs 

Uurtarieven 2023 

BSO (VSO/NSO/Vakantieopvang) 

€ 8,15

Kinderdagverblijf 

€ 9,12

Flexibele opvang 

€ 9,95

Incidentele opvang 

€ 9,55

Peuteropvang met kinderopvangtoeslag 

€ 9,12

Peuteropvang volgens gemeentelijke ouderbijdragentabel

Prijsopgave aanvragen 
U kunt vrijblijvend een prijsopgave aanvragen! De kindadministratie helpt 

u graag verder. Zij zijn telefonisch te bereiken of stuur een e-mail naar

opvang@h3o.nl.

Kinderopvangtoeslag 

Dankzij een inkomensafhankelijke bijdrage van de overheid kunnen de 

opvangkosten verrassend lager uitvallen dan u denkt. Wat u terug 

ontvangt hangt af van uw eigen situatie. Op www.toeslagen.nl kunt u een 

proefberekening maken en bekijken wat de hoogte van de toeslag zal zijn. 

Mocht u hulp nodig hebben bij de berekening van uw eigen bijdrage, dan 

kunt u gerust contact met ons opnemen. 

• Ook ouders met hogere inkomens kunnen kinderopvangtoeslag krijgen

• De hoogte van de kinderopvangtoeslag is inkomensafhankelijk

Zie volgende pagina voor schoolvakanties en opening opvang 2022-2023



Schoolvakanties en opening opvang 2022-2023 

Vakanties basisonderwijs en peuteropvang 

Zomervakantie 9 juli t/m 21 augustus 2022 

Herfstvakantie 22 t/m 30 oktober 2022 

Kerstvakantie 24 december 2022 t/m 8 januari 2023 

Voorjaarsvakantie 25 februari 2023 t/m 5 maart 2023 

Tweede Paasdag 10 april 2023 

Meivakantie 22 april 2023 t/m 7 mei 2023 

Hemelvaart 18 en 19 mei 2023 

Tweede Pinksterdag 29 mei 2023 

Zomervakantie 8 juli 2023 t/m 20 augustus 2023 

* Studiedagen en mogelijke sluiting aansluitend aan schoolvakanties worden door de locaties zelf aan alle
ouders gecommuniceerd.

Openingsdagen Kinderdagverblijf (KDV) en Buitenschoolse opvang (BSO) 2022-2023 

De kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang van Stichting H3O zijn het gehele jaar 

door geopend, met uitzondering van de hieronder genoemde dagen: 

H3O inspiratiedag 5 oktober 2022 

Kerstvakantie  24 december 2022 t/m 1 januari 2023 

Tweede paasdag 10 april 2023 

Koningsdag 27 april 2023 

Hemelvaart (en de vrijdag erna) 18 en 19 mei 2023 

Tweede pinksterdag 29 mei 2023 

Openingstijden opvang tijdens schoolvakanties 

Kinderdagverblijf  

De Repelaer 07.00 uur tot 18.00 uur 

Het Kristal  07.30 uur tot 18.30 uur 

Buitenschoolse opvang 

De Repelaer  07.00 uur tot 18.30 uur 

De Sterrekijker 07.30 uur tot 18.30 uur 

Dr. H. Bavinckschool  07.30 uur tot 18.30 uur 

Het Kristal 07.30 uur tot 18.30 uur 

Prinses Julianaschool  07.30 uur tot 18.30 uur 

Afwijkende openingstijden 

Op de volgende dagen zijn de Kinderdagverblijven en Buitenschoolse opvang geopend 

tot 17.00 uur: 

Sinterklaasavond   5 december 2022 

Goede vrijdag   7 april 2023 


	schoolvakanties_en_opening_opvang_2022-2023_stichting_h3o_721c9d2c3c99.pdf
	tarieven kinderopvang en peuteronderwijs 2022-2023 stichting h3o.pdf

