
 

 

 

 

 

 
 
 
Scherpenzeel, 25 juni 2021 
 
 
Betreft: voorstellen Brood & Spelen – uurtje achteraf 
 
 
Beste ouders en verzorgers, 

Vanaf 30 augustus gaat Brood & Spelen een ‘uurtje achteraf’ van 13.30 uur tot 14.30 uur op uw 
school OBS De Tweemaster verzorgen. Graag stellen wij ons in deze brief aan u voor. 

Wie zijn wij? 
Brood & Spelen is een betrokken en actieve organisatie gespecialiseerd in het verzorgen van opvang 
tijdens de middagpauze en na schooltijd. We hebben ruim 17 jaar ervaring in het opvangen van 
kinderen tussen de middag en na school. Wij organiseren tussenschoolse opvang en pleinwacht voor 
scholen door heel Nederland en hebben op drie locaties buitenschoolse opvang. Daarnaast biedt 
Brood & Spelen ondersteunende diensten zoals hulp bij uitval, studiedagenopvang, cursussen voor 
overblijfkrachten et cetera.  
Door onze persoonlijke aanpak bieden wij meer dan alleen opvang. Brood & Spelen hecht veel 
waarde aan een goede sfeer, open communicatie, duidelijke afspraken en een doordachte 
pedagogische visie. Zo zorgen we ervoor dat de sfeer en de gewoontes tijdens de pauze aansluiten 
bij de identiteit en visie van de school. Onze benadering is positief en enthousiast en gericht op het 
bouwen van een relatie met de kinderen, school en ouders.  
 
Uurtje achteraf 
Brood & Spelen geeft ouders van kinderen met scholen die met een continurooster, vijf gelijke dagen 
of andere schooltijden werken de mogelijkheid om kinderen deel te laten nemen aan activiteiten na 
schooltijd van 13.30 uur tot 14.30 uur. 1 uur creatieve-, sportieve- en spelactiviteiten aansluitend aan 
de schooldag. (De duur van de opvangtijd mag maximaal 1 uur zijn, omdat de opvang anders onder 
de Wet Kinderopvang zal vallen).  
 
Mogelijkheden uurtje achteraf 
Brood en Spelen biedt twee mogelijkheden voor het uurtje achteraf aan: 

 wekelijks vaste dag abonnement 

 Incidentele opvang. Naast een abonnement kan er ook gebruik worden gemaakt van 
incidentele opvang. In de app kunt u aangeven wanneer opvang gewenst is.  
 

Tarieven: 
Inschrijfgeld per gezin:   €  5,00 
Abonnement:    €  3,00 per opvangbeurt 
Incidentele opvang:   €  3,50 per opvangbeurt 
 
Bij dit tarief is drinken, een gezonde snack en materialen voor de activiteiten inbegrepen.  
 
Het uurtje achteraf kan alleen plaatsvinden op het moment dat er 6 kinderen of meer aanwezig zijn. 
 



 
 
Werkwijze extra activiteiten 
De jongste kinderen worden opgehaald in de klas, de wat oudere kinderen verzamelen zich op een 
door school aangewezen locatie. Er worden binnen- en/of buitenactiviteit aan de kinderen 
aangeboden zoals knutselactiviteiten en/of een sport/spelactiviteiten.  
 
U kunt hierbij denken aan trefbal, ratten en raven, wasknijper estafette enz. 
Al onze spellen en activiteiten worden aangepast aan de leeftijd van de kinderen. Wij passen ons 
uiteraard aan de periode, de activiteiten en thema’s van de school. 
Wij verwachten van onze medewerkers een actieve spelhouding tijdens de georganiseerde 
activiteiten. Uiteraard kunnen de kinderen zelf aangeven of ze willen deelnemen aan een activiteit of 
liever het uurtje zelf invullen.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Eten en drinken 
Brood & Spelen vindt gezonde voeding belangrijk, dus snoep, koek, chips, frisdrank en energiedrank 
zijn tijdens het uurtje achteraf niet toegestaan. Wij zorgen voor drinken en een gezonde snack.  

Inschrijven 
Alle kinderen die gebruiken van een uurtje achteraf moeten ingeschreven zijn bij Brood & Spelen. 
Vanaf donderdag 1 juli kunt u uw kind inschrijven. Tot maandag 19 juli kunt u gratis inschrijven. Na 
deze periode betaalt u € 5,- inschrijfkosten per gezin. U kunt uw kinderen inschrijven via onze 
website www.broodspelen.nl.  

Ouderapp 
Wij maken gebruik van de Brood & Spelen ouderapp. Hiermee meldt u uw kind aan of af voor de 
overblijf en kunt u een aanvraag doen voor een extra dag. Wanneer u uw kind bij ons inschrijft, 
ontvangt u automatisch de inloggegevens. U kunt de app downloaden in de App Store of in  Google 
Play onder de naam ‘Brood & Spelen ouderapp’. 
 
Ziekte 
Bij afwezigheid op een abonnementsdag in verband met ziekte worden de overeengekomen 
abonnementskosten gewoon in rekening gebracht. Ouders kunnen via de ouderapp doorgeven dat  
hun kind ziek is. Ziektedagen kunnen binnen 7 dagen ingehaald worden. Is een kind langer dan 7 
dagen ziek, dan worden de ziektedagen vanaf de achtste dag op de eerstvolgende factuur 
gecrediteerd. Wanneer een kind naar huis gaat, bij een vriendje gaat spelen of om een andere reden 
afwezig is, blijft de overeengekomen vergoeding gewoon verschuldigd. 
 
Aan- en afmelden (extra) deelnemen aan het uurtje achteraf 
Graag uw kind via de ouderapp voor 11.00 uur dezelfde dag aan- en afmelden voor het uurtje 
achteraf. 

http://www.broodspelen.nl/


Mutatie of beëindiging 
Een wijziging of stopzetting van een abonnement ontvangen wij graag schriftelijk. Dit kan door 
middel van een mail naar administratie@broodspelen.nl. Wij hanteren een opzegtermijn van een 
week. 

Facturatie 
Zesmaal per jaar stuurt Brood & Spelen de ouders een digitale factuur volgens onderstaand 
overzicht: 

Factuurperiode Factuur verstuurd Incassodatum rond 

Januari-februari Begin januari 25 januari 

Maart-april Begin maart 25 maart 

Mei-juni Begin mei 25 mei 

Juli-augustus Begin juli 25 juli 

September-oktober Begin september 25 september 

November-december Begin november 25 november 

 
De betaling van de overblijfkosten vindt plaats via SEPA machtiging van het IBAN-nummer die door 
de ouder(s)/verzorger(s) aan Brood & Spelen afgegeven bij inschrijving. 

Algemene voorwaarden 
Onze algemene voorwaarden kunt u terugvinden op onze website www.broodspelen.nl onder 
belangrijke documenten 

Duurzaam 
Brood & Spelen streeft ernaar zoveel mogelijk duurzaam te werken. Dit houdt onder andere in dat 
wij onze informatie zoveel mogelijk digitaal verspreiden. Voor inschrijvingen verwijzen we u naar 
onze website en we verzoeken u mutaties van abonnementen en kindgegevens via email aan ons 
door te geven. 

Hoofdkantoor 
De administratie van wordt verzorgd vanuit het kantoor in Scherpenzeel. Voor algemene, 
administratieve of financiële vragen kunt u contact opnemen met onze kantoormedewerkers. Zij zijn 
van maandag t/m donderdag telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 033-258 8684 van 8.30 uur 
tot 16.30 uur en op vrijdag van 8.30 uur tot 14.00 uur. U kunt natuurlijk ook een mail sturen naar 
administratie@broodspelen.nl .    

Met vriendelijke groet, 

Mandy Gerrits 
Regiomanager 
06 - 42723348 
Brood & Spelen 
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