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K I N D E R D A G V E R B L I J F  E N  

B U I T E N S C H O O L S E  O P V A N G

Buitenschoolse 
opvang voor 
kinderen van  
4 tot 13 jaar. 

BSO de Blokkendoos is een 

onderdeel van kinderdagverblijf de 

Blokkendoos. Een buitenschoolse 

opvang waar kinderen vanaf 4 jaar, 

na schooltijd en tijdens de 

schoolvakanties, van harte welkom 

zijn. De BSO biedt een gezellig en 

uitdagende plek in huiselijke sfeer.

Dit alles onder gediplomeerde leiding 

met ervaring. Bij de Blokkendoos 

bent u verzekerd dat er constante 

aandacht uitgaat naar uw kind.

Bij de Blokkendoos willen we een 

verlengstuk zijn van thuis. Kinderen 

kunnen zich na een inspannende dag 

op school hier lekker uitleven of juist 

tot rust komen. De kinderen kunnen 

zowel binnen als buiten spelen. 

Binnen is er een gezellige ruimte 

ingericht met speelmogelijkheden 

voor iedere leeftijdsgroep. Buiten 

geniet de Blokkendoos van een  

ruime en uitdagende tuin,  

met speeltoestellen, voetbalgoals  

en een picknickplaats.

Onze 

kernwaarden: 

Creativiteit, 

spel en beweging, 

gezondheid, 

bewustwording, 

inspireren 

en flexibiliteit.

De nadruk bij de BSO ligt bij 

ontspanning. We bieden de kinderen 

diverse activiteiten aan, maar 

betrekken de kinderen ook in de 

keuze voor de activiteiten. Tijdens  

de schoolvakanties worden er 

speciale dagactiviteiten of uitstapjes 

georganiseerd, zodat de kinderen 

extra veel lol beleven. De kinderen 

worden verzorgd aan de hand van het 

door ons zorgvuldig samen gestelde 

pedagogisch plan.

kinderdagverblijf
Buitenschoolse opvang
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Omschrijving van 

de BSO-groep

De buitenschoolse opvang is altijd 

volledig gescheiden van het 

kinderdagverblijf, met uitzondering 

van de woensdag. Op woensdag is er 

een samengestelde groep met het 

kinderdagverblijf van maximaal 16 

kinderen. De beroepskracht-kind-ratio 

is altijd zoals door de Wet 

Kinderopvang wordt aangegeven.

Opvang- 

mogelijkheden

De buitenschoolse opvang wordt 

exclusief of inclusief vakantieopvang 

aangeboden, uitgaande van 40 

schoolweken. Extra vakantieopvang 

en incidentele opvang is eveneens 

mogelijk, wanneer er plaats is binnen 

de groep.

Op de overige dagen, wanneer de  

BSO in de eigen BSO-ruimte zit, is er 

altijd 1 vaste beroeps kracht aanwezig 

tot een aantal van 10 kinderen. Wanneer 

er meer dan 10 kinderen zijn, zullen er 2 

beroeps krachten op de groep aanwezig 

zijn. Maximaal kunnen er 20 kinderen 

tegelijkertijd geplaatst worden op de 

groep. Naast de gediplomeerde 

beroepskrachten kunnen er stagiaires 

ingepland worden. Stagiaires zijn altijd 

boventallig op de groep aanwezig. 

De beroepskrachten van het kinder-

dagverblijf dienen als achterwacht voor 

de BSO en andersom.

Een kind van de BSO mag op aanvraag 

wel even naar het kinderdagverblijf om 

hun broertje of zusje te begroeten.

Aanmelden

U kunt uw kind aanmelden door 

middel van het inschrijfformulier.  

Dit formulier kunt u aanvragen, maar 

is ook te downloaden op de website. 

Na inschrijving wordt de mogelijkheid 

voor opvang bekeken. Wanneer er 

plaats is op de door u aangegeven 

dagdelen, dan wordt de plaats voor  

u gereserveerd en ontvangt u een 

plaatsingscontract. Natuurlijk wilt u 

weten of Uw kind zich goed voelt in 

de opvang. Uiteraard mag uw kind 

voor aanmelding een keer  

komen kijken en spelen.

Openingstijden

De BSO is geopend na schooltijd  

vanaf 12.00 of 15.00 uur tot 18.00 uur.  

Op (rooster)vrije dagen en in de  

school  vakanties is de Blokkendoos  

open  van 8.00 tot 18.00 uur. 

Vakantieroosters voor de Blokkendoos 

worden jaarlijks vastgesteld aan de  

hand van de vakantieroosters van de 

basisschool. Op nationale feest- en 

gedenkdagen gesloten.

Meer weten?

Gewoon even bellen, dan maken we 

graag vrijblijvend een afspraak.

Of kijk voor meer informatie op  

www.deblokkendoos.com


