
VOOR EN NASCHOOLSE OPVANG 

 

 

Buitenschoolse opvang op BSO Schip Ahoy!   
 
Buitenschoolse opvang is leuk voor kinderen en levert een mooie bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen. 
Onze goed opgeleide medewerkers met een warm hart voor kinderen zetten zich hier graag voor in.  In 
hetzelfde gebouw als de school van uw kind, bevindt zich op de bovenverdieping onze BSO. 
U kunt daar terecht voor opvang van uw kind(eren) op de momenten dat de school dicht is maar u zelf wel 
naar het werk moet of een opleiding of re-integratietraject volgt. Er zijn allerlei mogelijkheden: voorschoolse 
opvang, naschoolse opvang met of zonder vakanties, flexibele opvang, even/oneven weken, alleen 
vakantieopvang. Ook op alle extra vrije dagen van de beide scholen in ons gebouw zijn wij open. 
 
Als de scholen uit gaan lopen onze medewerkers met de kinderen vanuit school naar de ruimtes van de 
buitenschoolse opvang. Grotere kinderen lopen er zelf al heen.  
De middag start in kleine tafelgroepjes, waar een medewerker met hooguit tien kinderen aan een tafel zit. Na 
de schooldag is er tijd om wat te drinken en te kletsen met elkaar in de tafelgroepjes. De vrije tijd van de 
kinderen is aangebroken dus worden er in de tafelgroepjes ook plannen bedacht wat te gaan doen.  
Er zijn altijd andere kinderen om mee te spelen, in een van de speelhoeken of buiten op het schoolplein of het 
veld. Er zijn ook activiteiten waar kinderen aan mee kunnen doen, creatieve activiteiten bijvoorbeeld of 
sporten in de sportzaal in het gebouw naast onze bso. Ook hebben wij het speellokaal van de Bolder tot onze 
beschikking voor beweegactiviteiten. Bewegen en sporten is al jarenlang een belangrijk onderdeel van onze 
activiteiten. Alle activiteiten worden begeleid door onze vaste medewerkers, soms samen met iemand die een 
workshop of sportprogramma geeft. We wisselen veel activiteiten af zodat alle kinderen aan hun trekken 
komen. Juist doordat er meer kinderen zijn kunnen kinderen kiezen waar zij aan mee willen doen en zijn er 
altijd wel leeftijdgenootjes. Na de start in de tafelgroepjes waaieren kinderen en medewerkers uit naar de vele 
ruimten die wij tot onze beschikking hebben. De activiteiten vinden plaats in kleinere groepjes. Voor alle 
kinderen is er oog en oor en volop keuze, ook om even niet mee te willen doen en even terug te trekken met 
een boekje op de bank.  
Op de drukkere dagen houdt één van onze medewerkers het totaaloverzicht over alle activiteiten en kinderen 
en weet dus ook waar de kinderen zijn als ouders hun kind op komen halen. De ouders worden ontvangen in 
onze keuken, het centrale punt van Schip Ahoy!, en kunnen zien en uit verhalen van de kinderen horen hoe zij 
het die dag hebben gehad. Natuurlijk vertellen wij ook graag wat wij allemaal hebben beleefd met de 
kinderen.  
Wilt u meer informatie? U bent altijd welkom op de groep om een kijkje te nemen! 
Verder kunt u bellen met Monique de Ruijter op 06-15827800 of mailen naar info@smallsteps.info 
Kijkt u ook eens op:  www.bso-schipahoy.nl 
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