
Vakantie- en marge opvang 2019 

 

 

Aanmeldingsformulier  

VAKANTIE- en MARGE opvang 
 

Graag inleveren via de groep of kantoor 
 

 
Naast de buitenschoolse opvang is er voor schoolkinderen vakantie- en margeopvang. 

Los, per dag aan te vragen 
 

Vraag vooral naar ons voordeel en plus pakket! 

Want met extra vakantie- en margedagen  ben je vaak goedkoper uit,  

dan wanneer je alleen de 40 schoolweken opvang afneemt. Afhankelijk van je inkomen!  

 
 

EXTRA voorwaarden toegevoegd aan de algemene voorwaarden: 

1. je geeft d.m.v. van dit formulier aan hoeveel weken vakantieopvang je wilt afnemen 

2. De gekochte vakantieopvang kan in de loop van het jaar niet ingeleverd worden 

3. In de loop van het jaar kan vakantieopvang wel bijgekocht worden 

4. Aanmelden is mogelijk tot 3 weken vóór desbetreffende vakantieperiode 

5. Vakantieopvang wordt afgenomen in dag(del)en, zoals op het kinderdagverblijf 

6. Bij gering aantal kinderen combineren we de groep met andere leeftijdsgroepen 

 
 
Naam kind: …………………………………………………………………. Geboortedatum: ......- ......- ................ 

 
Naam ouder/verzorger: ………………………………………………. Email adres: …………………………………... 

 
Gewenste opvang:  Aantal halve dagen  ………   in 2019* 
 

Aantal hele dagen ………   in 2019* 
 

 
Datum: ......- ......- ................ Handtekening ouder/verzorger: ….…………………………………………… 
 
 
 
 

Margedagen worden vaak in de loop van het jaar door gegeven door de school. 
Het is prettig als wij die opgave 2 weken van tevoren ontvangen. 

Dan is een plekje gegarandeerd. 
Alvast bedankt! 

 



Vakantie- en marge opvang 2019 

 

MEMOKAART voor thuis   VAKANTIE- en MARGE OPVANG 2019 
 

S.v.p. de gewenste data tijdig via de e-mail doorgeven: info@poko-loko.nl  
 

➢ Aanmelden is mogelijk tot 3 weken vóór desbetreffende vakantieperiode.  
➢ Marge dagen s.v.p. uiterlijk 2 weken van tevoren inleveren. Deze dagen zijn terug te 

vinden op de website van de basisschool of vraag de leerkracht er naar. 
➢ Lever je het later in dan is de plaatsing mogelijk afhankelijk van de groepssamenstelling. 

 
 

➢ Opvang voor vakantie en marge dagen (dagen dat scholen dicht zijn vanwege studie en 
dergelijke) gaat per dag of dagdeel en voor het vakantie opvang tarief.  

➢ Je hebt al gauw lagere kosten als je het voordeel- of pluspakket afneemt, dat komt door 
de verhouding van de prijs en de kinderopvangtoeslag. Meer mogelijkheden en minder 
kosten. 

 

➢ Bij een klein aantal kinderen combineren we de groep met andere leeftijdsgroepen. 
 

Overzicht vakanties 2019 
Onze BSO is open op de volgende dagen: 
 

Week 1:    2 t/m 4 januari 2019    woensdag 2 januari t/m vrijdag 4 januari vakantie 
 

Week 8:  18 t/m 22 februari  voorjaarsvakantie 
 

Week 16: 19 april    vakantiedag 
 

Week 18: 29 april t/m 3 mei  vakantieweek → POKO LOKO KAMP 1,2 en 3 mei 😊 
 

Week 22 31 mei    vakantiedag 
 

Week 23 3 t/m 7 juni   vakantieweek 
 

Week 29  15 t/m 19 juli 
Week 30 22 t/m 26 juli 
Week 31 29 juli t/m 2 augustus  zomervakantie 
Week 32 5 t/m 9 augustus   
Week 33 12 t/m 15 augustus 
Week 34 19 t/m 23 augustus 
 

Geef je door of je je kind zelf op de eerste dag naar school brengt als je VSO afneemt?  
Alvast bedankt! 
 

Week 43 21 t/m 25 oktober  herfstvakantie 
 

Week 52 23, 24 en 27  december  kerstvakantie 
Week 1  30 en 31 december  kerstvakantie 
 

LET OP! Per school zijn er verschillende margedagen. Data die bij ons bekend zijn (eind 2018): 
 

Margedagen OBS De Tandem   Margedagen CBS De Wegwijzer 
Maandag 18 maart    Woensdag 26 juni 
Vrijdag 26 april 
Donderdag 27 juni  
Vrijdag 28 juni 
 

De dag voor de zomervakantie en kerstvakantie zijn de scholen vaak om 12 uur vrij. 
Ook de middag op de dag van de koningsspelen vaak. (2019: vrijdag 12 april) 
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