
   

 
 

 
 
 
 

Nieuw! Extra uurtje opvang na schooltijd 
 
Beste ouders en verzorgers, 
 
In verband met de overgang naar het continurooster zal in het nieuwe schooljaar Brood & Spelen een 
extra uurtje na schooltijd gaan aanbieden van 14.00 – 15.00 uur. Wij bieden deze extra service voor 
ouders die door de invoering van het continurooster een extra uurtje opvang nodig hebben na 
schooltijd. 
 
Uw kinderen worden direct na schooltijd opgevangen, krijgen wat te drinken en een gezonde snack 
aangeboden en hebben hierna de mogelijkheid om deel te nemen aan een activiteit. De kosten voor 
deze opvang bedragen € 3,00 voor een vast abonnement en € 35,00 voor een strippenkaart voor 10 
keer.  
 
Zoals velen van u reeds van ons gewend zijn zullen er dagelijks leuke binnen- en buitenactiviteiten 
worden georganiseerd. Voor iedereen die zich inschrijft kunnen we nu al verklappen dat week 37 een 
speciale actieweek wordt met onder andere een bingo, cupcakes bakken en oud Hollandse Spelen. 
Bovendien mag ieder kind die zich inschrijft 1 keer GRATIS gebruik maken van dit uurtje na 
schooltijd. 
 

         
 
U krijgt de mogelijkheid om persoonlijk informatie in te winnen in de eerste week na de vakantie, van 
31 augustus t/m 4 september, week 36, bij Canan Kocaoz, coördinator van Brood & Spelen. Zij zal in 
die week iedere dag aanwezig zijn op school van 14.00 – 15.00 uur bij de ingang van Natuurlijk, en zal 
u graag te woord staan met uw vragen. Uiteraard kunt u ook telefonisch contact met haar opnemen 
of via de e-mail natuurlijk@broodspelen.nl. Wij hopen dat we samen een mooie start kunnen gaan 
maken met het uurtje na schooltijd. 
 
Wilt u gebruik maken van deze mogelijkheid dan kunt u, indien uw kind al bij ons ingeschreven is, 
een mutatie doorgeven via info@broodspelen.nl. Een nieuwe inschrijving vindt plaats via 
www.broodspelen.nl/aanmelden. 
 
Voor nu wensen we jullie een fijne vakantie en hopelijk tot ziens in het nieuwe schooljaar. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Canan Kocaoz  
Coördinator Brood & Spelen 
Telefoon: 06-42632631 
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