Buitenschoolse opvang in het Kindcentrum
De buitenschoolse opvang (BSO) bestaat uit de voorschoolse opvang, naschoolse opvang en
vakantieopvang.
De voorschoolse opvang vindt plaats in de ruimte in de Basstraat. Kinderen die voor 7.50 uur
aanwezig zijn kunnen gezellig samen ontbijten, deze ontbijtservice is gratis.
De oudste kinderen zitten in de Harmoniestraat en de jongste kinderen in de Basstraat. Op
rustige dagen voegen we samen.
De BSO is echt vrije tijd. Kinderen kunnen voor een groot deel zelf kiezen waar ze met wie
willen spelen. Ze kunnen zich buiten uitleven met voetballen, tafeltennissen, skaten, fietsen
enz.
Binnen zijn er veel speelmogelijkheden zoals bouwen met allerlei constructiemateriaal, de
WII, spelen in de huishoek, toneelspelen en playbacken op het podium, knutselen en lekker
hangen op de bank en in de leeshoek.
Daarnaast wordt er gewerkt met het programma BSO actief. Hierbij worden dagelijks activiteiten aangeboden binnen een thema. Deze activiteiten zijn ingedeeld volgens de schijf van 5,
zodat alle ontwikkelingsgebieden aan bod komen. Kinderen hebben de keus om hier aan mee
te doen, dit is echt vrijwillig.
De vijf ontwikkelingsgebieden ("schijf van vijf") zijn:
1. Creatief
Lekker om te doen, zonder dat het einddoel vast ligt
2. Constructief
Meer planmatig toewerken naar een einddoel
3. Cognitief
Activiteiten waarbij het gebruik van het verstand voorop staat
4. Sociaal
Voor en met elkaar, samenwerken of zelfstandig iets laten doen
5. Motorisch
Bewegend actief zijn
Tijdens de schoolvakanties vinden er veel extra activiteiten plaats, zoals een sportdag, spellenmiddag in het bos, bezoek aan bioscoop, activiteiten kunstkwartier enz. In de schoolvakanties vindt opvang plaats in samenwerking met enkele andere BSO's op locatie Beestenbende.
Maar er is ook de mogelijkheid om als u slechts een enkele keer gebruik wilt maken van de
BSO te kiezen voor incidentele opvang.
Openingstijden:
Tijdens de schoolweken
Maandag:
7.30-8.30 uur
14.30-18.30 uur
Dinsdag:
7.30-8.30 uur
14.30-18.30 uur
Woensdag:
7.30-8.30 uur
12.30-18.30 uur
Donderdag:
7.30-8.30 uur
14.30-18.30 uur
Vrijdag:
7.30-8.30 uur
12.30-18.30 uur
Tijdens de schoolvakanties zijn wij dagelijks open van 7.30-18.30 uur.
Informatie en inschrijving via www.spring-kinderopvang.nl.
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