
Kinderopvang voor AIOS
UMCG

• Flexibele opvang en
verruimde openingstijden

• Extra opvang aanvragen en
ruilen via SKSG App

• Mogelijkheid tot warme
maaltijd

• Gegarandeerd opvang
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Uw kind in vertrouwde handen

concept



Meer weten?
Neem gerust contact

met ons op of kijk eens

op www.sksg.nl

Een baan met onregelmatige werktijden vraagt om flexibele kinderopvang. SKSG
heeft daarom een exclusief aanbod voor AIOS bij het UMCG.

Hoe werkt het?
Met flexibele opvang wordt jouw kind opgevangen op wisselende dagdelen die jij zelf bepaalt.
Elke maand geef je aan het kindcentrum door op welke dagdelen jij opvang nodig hebt. Als je
dit doet voor de tiende van de maand garanderen wij flexibele opvang op de gewenste dagen in
de daaropvolgende maand. Flexibele opvang is ook te combineren met regulier opvang. 
 
Ook de tijden waarop je opvang nodig hebt kunnen verschillen. Speciaal voor AIO's van het
UMCG hebben vier SKSG locaties verruimde openingstijden. Vanaf 07:00 uur 's ochtends tot
18:30 uur 's avonds. Dit geldt voor de locaties SKSG Baloe en SKSG Pierewiet. SKSG Klavertje 3
en SKSG Kastanjeplein zijn tot 18.00 uur geopend. 

  

Veel extra's bij SKSG
•  Mogelijkheid voor een warme maaltijd tussen 18:00 en 19:30. Bij de
    locaties SKSG Pierewiet, SKSG Kastanjeplein en SKSG Baloe
• SKSG App waarin je zelf een extra dag, ruildag en afwezigheid
   door kunt geven. Daarnaast kun je foto's en video's
   bekijken, berichten versturen en jouw tegoeden beheren.

Vragen?
Voor meer informatie kun je contact opnemen met de SKSG
klantenservice: 050 - 317 1390 (op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur
bereikbaar) of mailen naar: klantenservice@sksg.nl.
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