
 

 

 

 

Akkrum, 17 juni 2020 

Betreft: start KDV in Boazum 

 

Beste ouder(s) / verzorger(s) uit Boazum, Wiuwert en Easterwierrum, 

 
Het is bijna zover! Vanaf 1 oktober 2020 is Kids First voornemens een kinderdagverblijf te starten 
in Boazum. Sinds het begin van dit jaar zijn wij, samen met de werkgroep KDV Boazum 
(oudercommissie, school en de Nacht van Boazum) actief geweest met de voorbereidingen hiervan. 

Wij willen vooral de werkgroep bedanken voor hun enthousiaste en daadkrachtige inzet! 
 
Het streven is om de huidige peuteropvang locatie in Boazum om te bouwen tot een mooie ruimte 

waarin we een combi groep starten van peuteropvang (op de maandag en donderdagochtend), een 
kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang op alle dagen van de week. Uiteraard moeten er dan 
wel meerdere aanmeldingen voor deze dagen zijn. 

Voor de BSO kinderen betekent dit dus dat vanaf 1 oktober de opvang in de nieuwe combi groep 
plaats zal vinden i.p.v. in de school. De ruimte zal dus geschikt gemaakt en ingericht worden voor 
0 – 12 jarigen.  

 

De Nacht van Boazum zal de interne verbouwing op zich nemen, de bouwvergunning is al 
aangevraagd, we verwachten dat die binnenkort goedgekeurd wordt. De verbouwing zal in de 
zomervakantie plaats gaan vinden zodat de peuteropvang hiervan geen hinder ondervindt. 

 
Er wordt een LRK nummer aangevraagd en er zal na de zomer een GGD inspectie plaatsvinden. 
Zodra het LRK nummer bekend is ontvang je hiervan bericht. Je kunt dit dan aan de 

Belastingdienst doorgeven. We zullen je dan ook informeren over de personele bezetting, er zal 
namelijk meer personeel nodig zijn vanaf 1 oktober. 
 
Inschrijven voor het KDV 

Wil je jouw kind(eren) opgeven voor het KDV dan vragen wij je z.s.m. bijgevoegd inschrijfformulier 
in te vullen en te sturen naar de afdeling planning Friesland, planningfriesland@kidsfirst.nl 
Ook wanneer je (extra) BSO dagdelen wilt afnemen kun je dit formulier gebruiken. 

Wij kunnen dan daarna aan de slag met de planning.  
 
Wil je meer informatie en/of een kostenberekening? 

We hebben een rekentool op onze website staan waar je evt. een indicatieberekening van de netto 
kosten op kunt maken (houd dan het bedrag van het gezamenlijke bruto belastbaar jaarinkomen 
bij de hand). Je kunt ook telefonisch contact opnemen met de afdeling Planning en Plaatsing voor 
vragen over de tarieven, tel. 088-0350400 of via de mail planningfriesland@kidsfirst.nl 

 
Wij kijken er erg naar uit om jullie kind/eren een fijne tijd op de opvang aan te bieden! En mochten 

er nog vragen zijn dan horen wij dat graag! 

 
 
Met vriendelijke groet, 

 
 
 
Aly Prins 

Teammanager Kids First COP groep 
aly.prins@kidsfirst.nl 
 

(ik heb vakantie van 19 juni t/m 17 juli, gedurende deze tijd kun je met vragen ook terecht bij de 
afdeling planning). 
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Inschrijfformulier opvang 

 

 

 

 

 

 
Gegevens kind 

Achternaam en voorletters1  

Roepnaam1  jongen/meisje* 

Burgerservice nummer  

Geboortedatum1                (verwacht) 

Geboorteland1   

Voorkeur locatie 11   

Voorkeur locatie 2   

Gewenste ingangsdatum1   

 

Gewenste soort opvang: 

* Doorhalen wat niet van toepassing is 

 

KDV  
0-4 

jaar  

Peuteropvang  
2-4 jaar  

VSO  
4-12 

jaar 

TSO  
4-12 

jaar  

BSO excl. 
vakantieopvang  

4-12 jaar 

BSO incl.  
vakantieopvang  

4-12 jaar 

Vakantie-
opvang  

4-12 jaar 

 

 

      

Gewenste dagdelen 

 

Gegevens ouders/verzorgers 

 moeder / verzorger vader / verzorger 

Achternaam, 
voorletters1 

  

Burgerservice nummer1   

Geboortedatum1   

Adres1 
  

Postcode en 
woonplaats1 

  

Telefoonnummer thuis1 
  

Maandag 

 

Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag  

     Ochtend 

     Middag 

 



 

 

Telefoonnummer 
mobiel1 

  

E-mail adres1   

Verricht u betaald werk1 Ja/nee Ja/nee 

Volgt u een opleiding of 
studie 1 

Ja/nee Ja/nee 

Volgt u een 
inburgerings- of 
reintegratietraject1 

Ja/nee Ja/nee 

Eenoudergezin1 Ja/nee 

Geboorteland1 
  

 

1) verplicht in te vullen       
 
 

Opmerkingen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit formulier volledig ingevuld retourneren aan:  
 

Kids First COP groep ·Hopmanshof 5 
8491 BK AKKRUM 

Of mailen naar planningfriesland@kidsfirst.nl 

 

Betaling: 

Betaling van ouderbijdrage gaat via automatische incasso. Het bedrag wordt rond de 26ste van de 
maand afgeschreven voorafgaand aan de maand waarin de dagdelen worden afgenomen. 

Toestemming voor automatische incasso op het moment van plaatsing: 

Bank/girorekening nummer: 
 

 

Naam rekeninghouder: 

 
 

Datum/plaats: 

 
 

Handtekening: 
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