
Openingstijden Kinderopvang De Groene Helden 2022               

Wij zijn geopend van 7.00 uur ’s ochtends tot 18.00 uur ’s avonds. Binnen deze tijden kunt u uw 

kind(eren) brengen/ophalen zodat de p.m. om 18.00 kan afsluiten, tenzij anders afgesproken. 

 

Nationaal erkende Nederlandse feestdagen.  

Zowel het kantoor als alle vestigingen van De Groene Helden zijn gesloten op de nationaal erkende 

Nederlandse feestdagen. Hieronder vindt u een overzicht. 

De onderstaande dagen is onze opvang gesloten: 

Nieuwjaarsdag               Zaterdag 1 jan 2022                    Week 52 

2e paasdag                      Maandag 18 april 2022               Week 16 

Koningsdag                     Woensdag 27 april 2022             Week 17 

Hemelvaart                     Donderdag 26 mei 2022             Week 21 

2e Pinksterdag                Maandag 6 juni 2022                   Week 23 

Bevrijdingsdag                ( 1 x in de 5 jaar )  

1e kerstdag                     Zondag 25 dec 2022                     Week 51 

2e kerstdag                      Maandag 26 dec 2022                 Week 52 

Deze dagen kunnen niet geruild worden! 

 

De onderstaande dagen is de opvang gesloten voor kinderen met pakket B en E (48-weken 

opvang): 

Bouwvak 2022              1 aug 2022 t/m 19 aug 2022          Week 31 t/m 33 

Kerstvakantie 2022      26 dec 2022 t/m 30 dec 2022        Week 52  

Ruilen binnen deze 4 weken vakantie is niet mogelijk, extra aanvragen wel (48-weken tarief) 

 

De onderstaande dagen is de opvang gesloten voor kinderen met pakket C en F (40-weken 

opvang): 

Voorjaarsvakantie           21 feb t/m 25 feb 2022                  Week 8 

Meivakantie                      25 april t/m 6 mei 2022                 Week 17 t/m 18 

Zomervakantie                 18 juli t/m 26 aug 2022                  Week 29 t/m 34 

Herfstvakantie                  17 okt t/m 21 okt  2022                 Week 42 

Kersvakantie                     26 dec t/m 6 jan 2023                     Week 52 t/m 1  

Ruilen binnen deze 12 weken vakantie is niet mogelijk, extra aanvragen wel (40-weken tarief) 



 

PAKKETEN DAGOPVANG                                             Kinderopvang De Groene Helden 2022 

Pakket A: 52-weken dagopvang 

Wanneer u “Pakket A” afneemt, neemt u vaste dag(del)en af per week. Deze dag(del)en neemt u af voor 52-

weken in het jaar. U profiteert van het goedkoopste tarief en u heeft voorrang bij het aanvragen van ruildagen 

ten opzichte van “Pakket B” en “Pakket C”. Alleen de geel gearceerde tekst bij “1.” is voor uw kind van 

toepassing. Facturatie geschiedt door middel van 12 gelijke termijnen op jaarbasis. 

Pakket B: 48-weken dagopvang  

Bij het 48-weken pakket heeft u recht op opvang op de door u gekozen dag(del)en gedurende 48 vastgestelde 

weken per jaar. De bouwvak (regio Noord) staat uw kind niet ingepland, evenals de laatste week van 2021. 

Zowel de geel gearceerde tekst bij “1.” als de groen gearceerde tekst bij “2.” is voor uw kind van toepassing. 

Facturatie geschiedt door middel van 12 gelijke termijnen op jaarbasis. 

Pakket C: 40-weken dagopvang 

Uw kind heeft recht op 40 weken opvang op de door u gekozen dag(del)en. De 12 weken waarop geen opvang 

aangeboden wordt zijn de door ons vastgestelde vakanties (regio Noord): voorjaarsvakantie (1 week), de 

meivakantie (2 weken), de zomervakantie (6 weken) de herfstvakantie (1 week) en de kerstvakantie (2 weken). 

De Geel gearceerde tekst bij “1.” En de paars gearceerde tekst bij “3.” is voor uw kind van toepassing. 

Facturatie geschiedt door middel van 12 gelijke termijnen op jaarbasis. 

 

PAKKETEN BUITENSCHOOLSE OPVANG                 Kinderopvang De Groene Helden 2022  

 

 

PAKKET D: 52-weken Buitenschoolse Opvang                                   (MET of ZONDER voorschoolse opvang)  

Wanneer u “Pakket D” afneemt heeft u recht op de door u afgenomen dag(del)en, 52 weken per jaar (dus 

iedere week, zonder uitzonderingen). U profiteert van het voordeligste tarief, u krijgt voorrang met ruilen ten 

opzichte van “Pakket E” en “Pakket F” én uw kind mag tijdens studie(mid)dagen (die vallen op dagen waarop u 

normaal buitenschoolse opvang afneemt) gratis de extra uren bij ons verblijven. Alleen de geel gearceerde 

tekst bij “1.” is voor uw kind van toepassing. Facturatie geschiedt door middel van 12 gelijke termijnen op 

jaarbasis. 

 

PAKKET E: 48-weken Buitenschoolse Opvang                                       (MET of ZONDER voorschoolse opvang)  

Bij het 48-weken pakket heeft uw kind recht op buitenschoolse opvang op de door u gekozen dag(del)en 

gedurende 48 vastgestelde weken per jaar. De bouwvak (regio Noord) staat uw kind niet ingepland, evenals de 

laatste week van 2021. Zowel de geel gearceerde tekst bij “1.” als de groen gearceerde tekst bij “2.” is voor uw 

kind van toepassing. Facturatie geschiedt door middel van 12 gelijke termijnen op jaarbasis 

 

PAKKET F: 40-weken Buitenschoolse Opvang                                        (MET of ZONDER voorschoolse opvang)  

Uw kind heeft recht op 40 weken opvang op de door u gekozen dag(del)en. De 12 weken waarop geen opvang 

aangeboden wordt zijn de door ons vastgestelde vakanties (regio Noord): voorjaarsvakantie (1 week), de 

meivakantie (2 weken), de zomervakantie (6 weken) de herfstvakantie (1 week) en de kerstvakantie (2 weken). 



De Geel gearceerde tekst bij “1.” En de paars gearceerde tekst bij “3.” is voor uw kind van toepassing. 

Facturatie geschiedt door middel van 12 gelijke termijnen op jaarbasis. 

 

 


