Aan: kinderen en ouders van 4-12 jaar
Welkom op de Buitenschoolse (BSO) opvang
Onbezorgd op pad terwijl je ouders werken of studeren. Wie wil dat nu niet?
Leuk spelen met je leeftijdsgenootjes, vriendjes of vriendinnen op de buitenschoolse opvang is pas vet cool. De
pedagogisch medewerker komt je op school ophalen en zorgt voor een heerlijk tussendoortje met drinken in een
gezellige huiselijke sfeer. Op woensdagmiddag zorgt zij voor een lekkere broodmaaltijd zodat je de hele middag
heerlijk kunt spelen. Na school helpt de pedagogisch medewerker je graag met het huiswerk. Is dit echter niet
nodig dan kun je al meteen aan je vrije tijd beginnen.
Het activiteitenaanbod is erg afwisselend van giraffe kijken in de GaiaZoo, op ontdekkingsreis gaan in het
Continium tot zwemles in d’r Pool en heerlijk skiën bij SnowWorld of sporten bij Sport & Leisurepark. De
pedagogisch medewerkers organiseren regelmatig thema’s. Je kunt dan
rondom het thema van alles maken of knutselen. Ook worden er
regelmatig workshops aangeboden in samenwerking met de VAZOM
of de muziekschool, etc. Natuurlijk is er ook tijd voor spellen of
gewoon lekker rustig een boek lezen op de bank of in de leeshoek.
Belangrijk is echter dat jij een super tijd hebt op de BSO waar je
vooral veel vrienden en vriendinnen hebt waar je van alles mee kunt
beleven, terwijl je ouders aan het werk zijn of studeren.
Om de sfeer en de gezelligheid op de BSO te proeven nodigen de
pedagogisch medewerkers je van harte uit om een keer een gratis BSO middag mee te maken.
Meld je snel aan want vol = vol!
Voor meer informatie kun je bellen met Lucie Vanhommerig, tel: 045-542 66 88 of
l.vanhommerig@kinderopvangkerkrade.nl of bij een van de pedagogisch medewerkers van
de BSO.
Onderstaand een overzicht van de kosten van een BSO dag.
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Eigen bijdrage
vanaf

Uurtarief BSO incl. Vakantieopvang

0,62

1 dag BSO op ma,di,do of vrij (4 uur opvang)

2,48

BSO op wo (7 uur opvang)

4,34

1 dag vakantieopvang

6,51

Wij zien jullie graag op een van de BSO’s.
Kinder Opvang Kerkrade

Lucie Vanhommerig
Manager Project & Productontwikkeling
Volg ons ook op facebook

