
Vakantie bij Popeye ! 
 

Heerlijk: vakantie!  
In de vakanties is het extra leuk bij Popeye.  
Wij maken voor iedere vakantie een 
programma met wisselende activiteiten: 
knutselen, sport en spel, koken en bakken, 
spelletjes, dansen, speurtocht. Soms huren 
we mensen in die een workshop geven. Ook 
plannen we in iedere vakantieweek twee 
uitjes. (schaatsen, Monkey Town, Artis, 
bioscoop, een museum, een park of speeltuin 
etc.)   
Op deze manier maken we er iets bijzonders 
van, zodat de kinderen een echt 
vakantiegevoel krijgen! 

Samenvoegen  
Als dat kan worden groepen tijdens de vakanties samengevoegd. Wij proberen wel altijd 
de eigen pedagogisch medewerkers in te roosteren zodat de kinderen zich vertrouwd 
voelen in de groep. Ook gebruiken we vaste combinaties zodat de kinderen in de 
vakantieopvang ook de kinderen en medewerkers van de andere groepen al kennen. Het 
kan daardoor ook voorkomen dat je kind in een andere groepsruimte wordt opgevangen. 
Je krijgt hier altijd van tevoren bericht over en we vragen ouders om een 
toestemmingsformulier te tekenen. Dit laatste is een verplichting vanuit de inspectie. 

Intekenen 
Wij willen graag van tevoren weten hoeveel kinderen tijdens de vakanties komen, zodat 
we daar rekening mee kunnen houden bij het maken van de roosters, het kopen van 
kaartjes voor uitstapjes enzovoort. 
Enkele weken voor de vakantie begint, hangt er een intekenlijst op de groep. De 
pedagogisch medewerkers zullen dan vragen of je kind wel of niet zal komen in de 
komende vakantie. Als je een contract hebt inclusief vakantieopvang dan rekenen wij op 
je kind tenzij je afmeldt. 
Als je een contract voor NSO met 6 weken VO per jaar hebt, dan mag je zelf aangeven in 
welke vakantieweken je deze opvang wilt gebruiken. Als je minimaal 4 weken van 
tevoren aangeeft dat je geen gebruik wilt maken van de vakantieopvang dan kun je deze 
'ongebruikte' opvangweek doorschuiven naar een volgende vakantieopvang week. In het 
contract is vastgelegd voor welke dagen in de week je recht op vakantieopvang heeft. Als 
je niets doorgeeft dan rekenen wij op je kind op de dagen die in het contract staan. Wij 
houden dan per vakantie bij hoeveel vakantieopvangweken je nog over hebt voor het 
lopende jaar. 'Ongebruikte' opvangweken kun je echter niet meenemen naar een volgend 
kalenderjaar. Deze ongebruikte weken / dagen vervallen per 1 januari in het nieuwe 
kalenderjaar. 

Extra dagen, ruildagen en plusdagen 
Als je extra dagen, ruildagen of plusdagen in de vakantie-opvang wil aanvragen, stuur 
dan minimaal twee weken van te voren een mailtje naar de leidinggevende van de groep 
van je kind. Dat is Rita de Jong r.dejong@bsopopeye.nl voor de groepen in Diemen 
Noord, in de Petrusschool, de Big en de Cool Kids of Nena Zajic n.zajic@bsopopeye.nl 
voor de Magic, Sunny en Super Kids en de groepen in Diemen Zuid. Wij kunnen de 
opvang niet altijd garanderen want wij moeten ons houden aan de wettelijke regels. 



Omdat de groepen nu op veel dagen vol zitten, is het helaas minder vaak mogelijk om 
extra dagen, plusdagen of ruildagen te bieden. Je krijgt voor de vakantie begint, bericht 
of je kind een extra dag of ruildag kan komen. Ruildagen kunnen alleen aangevraagd 
worden binnen dezelfde vakantie- opvangweek. Op officiële feestdagen is Popeye 
gesloten. Het is helaas niet mogelijk om een ruildag aan te vragen ter vervanging van 
deze sluitingsdagen. Plusdagen en ruildagen zijn gratis. Voor extra dagen krijg je een 
losse factuur. De aanvraag voor de wijziging in die vakantie is dan definitief. Afmelden 
mag uiteraard ook later nog, maar de aangevraagde extra dagen worden wel in rekening 
gebracht.  

Toeslag 
Ook voor de kosten van een extra dag kun je een tegemoetkoming bij de Belastingdienst 
aanvragen. Het bedrag wordt ook verwerkt in het jaaroverzicht dat je nodig hebt voor de 
Belastingdienst. Je kunt dan eventueel de toeslag achteraf aanvragen.  
 
Annuleren 
Bij annulering ná de bevestiging dat er plaats is voor een extra dag, moeten we toch het 
volledige bedrag voor de aangevraagde dag(en) in rekening brengen omdat de roosters 
dan al gemaakt zijn, ook in geval van overmacht door ziekte of iets dergelijks.  

Afmelden 
De pedagogisch medewerkers rekenen op alle opgegeven kinderen wat betreft eten, 
activiteiten en uitstapjes. Wil je daarom je kind afmelden als hij/zij niet komt?  Je kunt 
afmelden op het telefoonnummer dat op het programma staat, dit kan je ook nog de 
avond van tevoren doen op de voicemail. 

Programma, locaties en tijden 
Het programma, de locaties en de telefoonnummers worden ongeveer tien dagen voor de 
vakantie bekend gemaakt via e-mail en via posters op de groepen.  
De kinderen zijn vanaf 8.00 uur welkom op de groep. Je kunt je kind brengen tot 10.00 
uur, bij uitjes tot 9.30 uur. (Breng je je kind later, dan kan de groep al weg zijn!)  
Popeye is geopend tot 18.30 uur.  
Bij slecht weer passen we het programma zo nodig aan.  

Eten en drinken 
De lunch, fruit, drinken en tussendoortjes 
worden geheel door Popeye verzorgd.   
Je hoeft dus niets extra's mee te geven. 

Voor vragen of opmerkingen over de 
vakantieopvang  
kun je met ons contact opnemen. 

Met vriendelijke groet, 

Rita de Jong en Nena Zajic 
r.dejong@bsopopeye.nl  
n.zajic@bsopopeye.nl 
tel. nr. 6007738.  
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