
 
 

      
  

 

TSO Bij Ot & Sien 

Zoekt u voor-, tussen- en/of naschoolse opvang voor uw kind(eren)?? kom eens sfeer proeven Bij Ot & 

Sien………………  

Vanaf maart 2015 verzorgt Bij Ot & Sien de Tussenschoolse opvang voor OBS De Drift.  Naast de lunch krijgen 

kinderen voldoende gelegenheid om te spelen. Wij bieden keuze mogelijkheden, maar laten hen zoveel mogelijk 

buiten spelen. Dit zodat ze een frisse neus kunnen halen en de nodige lichaamsbeweging krijgen. Bij erg slecht weer 

blijven de kinderen binnen waar ze bijvoorbeeld een spelletje spelen of fijn kunnen knutselen. 

Bij Ot & Sien  werkt met professioneel geschoold personeel, daarnaast zijn er ook vrijwilligers aanwezig. Alle 

medewerkers beschikken over een  Verklaring Omtrent Gedrag. De professionele medewerkers zijn in het bezit van 

minimaal SPW niveau 3. Verder is minimaal 1 medewerker op de TSO locatie in het bezit van BHV en/of kinder 

EHBO.   

Tarieven  

De TSO is een maatschappelijke dienst waarvoor de kosten zo laag mogelijk gehouden moeten 

worden. Voor incidentele opvang werken wij met 2 typen strippenkaarten. Op deze manier betalen 

ouders ook alleen voor de dagen dat zij ook daadwerkelijk TSO afnemen. En voor structurele opvang, 

een vast maandbedrag, gedurende het schooljaar, de kosten per keer bedragen dan € 2,-. Ouders 

ontvangen hiervoor een factuur. 

Type strippenkaarten   Kosten   Geldigheid**  Betaling    

  

5x incidenteel    € 12,50  Onbeperkt  Factuur  

10 x incidenteel   € 22,50  Onbeperkt  Factuur  

**indien er nog strippen op staan 

Een contract met Bij Ot & Sien voor de TSO is tussentijds opzegbaar met een opzegtermijn van 1 

maand. Alle contracten lopen tot en met het einde van het desbetreffende schooljaar.   

  
 

 



 
 

      
  

 

BSO Bij Ot & Sien 

Wat is er fijner voor kinderen om na een intensieve schooldag lekker te relaxen, te knutselen, heerlijk 

buiten te ravotten of een kijkje nemen en helpen met de verzorging van de vele dieren.  

Bij Ot & Sien heeft prachtige buitenspeelmogelijkheden met onder andere: speelhuisjes, skelters, 

een zandbak,  een (speel)bos en een voetbal/sportveld.  

We brengen en halen de kinderen met de fiets (v.a groep4)of met de auto (bij slecht weer) van en 

naar school. Kom gerust een kijkje nemen! 

Prachtige locatie waar kinderen heerlijk met leeftijdsgenootjes hun gang kunnen gaan.  

 

Bij Ot & Sien… 

 Is 5 dagen per week geopend 

 Professionele pedagogisch medewerkers 

 Is kleinschalig 

 Biedt verschillende contracten aan, daardoor betaalbaar 

 Heeft een prachtige kindvriendelijke locatie 

   

 

Bent u geïnteresseerd, nieuwsgierig of wilt u graag vrijblijvend een kijkje komen nemen, iedereen is 

van harte welkom. 

  Kinderopvang Bij Ot & Sien 

  Schoonloërstraat 49 

  9444TH Grolloo 

  0592 501418 

www.bijotensien.nl 
 

    


