Kinderen willen ravotten en vuil worden. Ze willen in bomen klimmen
en in klimrekken hangen. Kinderen willen uitgedaagd worden. Leren
door te kijken, door vragen te stellen, maar ook door te doen. Samen knutselen en tekenen. Samen
lezen. Op verkenning uitgaan. Koekjes bakken en feest vieren. En soms ook gewoon lekker in een hoekje
zitten niksen. Dit is allemaal mogelijk bij BSO ‘De Verrekijker’!
Maak kennis met Kinder Opvang Parkstad!
Kinder Opvang Parkstad werkt met ruim 180 enthousiaste pedagogisch medewerkers. Overal waar kind
en ouders behoefte hebben aan opvang kunnen wij een rol spelen. Verdeeld over Parkstad hebben we
meer dan 30 kleinschalige, wijkgerichte locaties voor kinderopvang (peuteropvang, kinderdagverblijven
en BSO’s). De meeste locaties zijn bovendien verbonden aan basisscholen, zodat de kinderen ook met die
omgeving vertrouwd raken en de overdracht – als het zover is – gemakkelijker gaat. Voor BSO kinderen
geldt dat zij in hun vertrouwde (school)omgeving kunnen spelen met klas- en buurtgenoten.
Buitenschoolse opvang ‘De Verrekijker’
Na schooltijd en in vakanties kunnen kinderen van 4 tot 13 jaar terecht bij onze toffe BSO ‘De Verrekijker’.
Omdat de BSO in hetzelfde gebouw als de basisschool is gevestigd, is het voor uw kind gemakkelijk om
aan te sluiten. Natuurlijk organiseren we voor de kinderen veel leuke en creatieve activiteiten en dagen
we ze uit.
Maar we zijn ook alert en besteden aandacht aan de ontwikkeling van hun sociale vaardigheden en aan
zelfstandig spelen en werken. We vinden het belangrijk dat de kinderen zich stabiel ontwikkelen.
Omdat wij kinderen soms op dagelijkse basis zien, vinden we het belangrijk om regelmatig met ouders
overleg te hebben over hun ontwikkeling: zijn er aandachtspunten, waar moeten wij op letten, wat valt
ons op, maar ook wat kunt u doen? We bieden ouders regelmatig praktische workshops aan, die gericht
zijn op opvoeden. Waar nodig - en mogelijk - betrekken we ook de school hierbij; als partners gebruiken
we elkaars expertise om uw kind de best mogelijke zorg te bieden. Samen kunnen we immers meer!
Chill club
Vanaf 4 jaar bieden we kinderen nog meer uitdaging aan in de speciaal voor hen opgerichte Chill Club. De
Chill Club komt regelmatig bij de BSO langs met leuke en leerzame activiteiten. We organiseren
bijvoorbeeld dans-, muziek-, kunst- en kookworkshops. We bakken muffins, geven keyboardles,
organiseren een disco of trekken er op uit. We luisteren goed naar de wensen van de kinderen en werken
waar mogelijk samen met ondernemers uit de wijk of attracties als GaiaZOO, Leisuredome en Continium
Discovery Center. Voor de BSO-kinderen zijn deze activiteiten gratis. Ook kinderen die geen gebruik
maken van de BSO zijn van harte welkom bij de Chill Club. Zij kunnen zich al vanaf €2 per activiteit
(afhankelijk van de activiteit) aansluiten bij hun vrienden.

