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Bij Schateiland
kunnen kinderen
zichzelf zijn.

Welkom op de buitenschoolse opvang
Bij de BSO van Schateiland vinden we het belangrijk bij te dragen
aan het stimuleren van de ontwikkeling van de kinderen, uitgaande
van hun eigen kracht. Onmisbaar hierbij is het creëren van een
veilige omgeving (fysiek en emotioneel) waarin we voldoende
uitdaging bieden, aansluitend bij leeftijd, sekse of interesse.
De pedagogisch medewerkers besteden veel aandacht aan het
bevorderen van persoonlijke en sociale competenties van kinderen.
Er is ruimte voor de ontwikkelen van autonomie (kinderen kunnen
alleen en zelfstandig zijn),voor participatie (kinderen hebben
inspraak en verantwoordelijkheid) en ontwikkeling van normen en
waarden (gelegenheid tot meningsvorming en discussie)
We observeren kinderen om erachter te komen wat hun behoeftes
zijn, praten met kinderen om te horen hoe wij kunnen aansluiten bij
wat er bij hen leeft.
We stimuleren de kinderen vanaf de Briljanten groep om zo veel
mogelijk zelf invulling te geven aan het middagprogramma. Dit
doen we door de kinderen de mogelijkheid te geven zich voor de
activiteiten die er aangeboden worden in te schrijven. Vanaf de
Briljanten groep maken we individuele afspraken met de ouders
en de kinderen over wat ze wel en niet al zelfstandig mogen
ondernemen.

Beroepen weken
tijdens de
herfstvakantie.
Wat gebeurd er
tijdens een
operatie?

Verschillende groepen
BSO
Er zijn in de schoolweken op de maandag, dinsdag donderdag
6 BSO groepen bij Kindercentrum Schateiland:
Edelsteentjes met max. 20 kinderen in de leeftijd van 4 t/m 5.
Diamanten met max. 20 kinderen in de leeftijd van 5 t/m 6.
Smaragden met max. 20 kinderen in de leeftijd van 6 t/m 8 jaar.
Briljanten met max. 20 kinderen in de leeftijd van 7/m 9 jaar.
Robijnen met max. 20 kinderen in de leeftijd van 8 t/m 10 jaar.
Saffieren met max. 30 kinderen in de leeftijd van 10 t/m 12 jaar.
Alle 5 de groepen hebben 2 vaste groepsleidsters bij volledige
kindbezetting, met uitzondering van de Robijnen en de Saffieren.
Zij hebben 3 vaste groepsleiding bij volledige kindbezetting
Tijdens schoolvakanties en op de woensdag en vrijdag zijn er op de
hoofdlocatie 3 groepen geopend.
Diamanten met max. 20 kinderen in de leeftijd van 4 t/m6 jaar.
Smaragden met max. 20 kinderen in de leeftijd van 6 t/m 8 jaar
Briljanten met max. 20 kinderen in de leeftijd van 8 t/m 12 jaar.

Kinderinspraak
We betrekken de kinderen zoveel mogelijk bij het activiteiten aanbod
wat we aanbieden. Ideeën van kinderen nemen we zoveel mogelijk
mee in ons aanbod en de pedagogische medewerk(st)er evalueren
regelmatig het aanbod met de kinderen zodat het aanbod binnen
onze mogelijkheden zoveel mogelijk wordt afgestemd op wat er leeft
bij de kinderen.

Eten en drinken
We stimuleren bij Kindercentrum Schateiland gezond en gevarieerd
eten en praten met de kinderen over gezond en verantwoorde voeding. We vinden de sfeer erg belangrijk aan tafel en tijdens de kring
momenten en leren de kinderen goede tafel manieren.
Het aanbod van groenten en fruit varieert bij Kindercentrum Schateiland wekelijks. Wij vinden het belangrijk dat wat de kinderen
eten afgestemd wordt op de energie die zij dagelijks verbruiken. Bij
Kindercentrum Schateiland kiezen wij zoveel mogelijk vooronverzadigde vetten die- met mate- goed zijn voor onze gezondheid. Wij
kiezen voor halfvolle zuivel producten.Daarnaast kiezen wij voor
voeding met een laag zout gehalte.Wij kiezen- waar mogelijk- voor
producten zonder toegevoegde kleur en zoetstoffen.

Kinderen komen uit
school, BSO is vrije
tijd en ontspanning!

sport en spel BSO
Bij Kindercentrum Schateiland wordt er op maandag dinsdag en
donderdag tijdens de schoolweken, vanaf de Briljantengroep, een
structureel sport en spel aanbod aangeboden. Er wordt voor het sport
en spelaanbod gebruik gemaakt van het schoolplein van de Nijenoord
en de Johan Frisoschool, de sportvelden van voetbalvereniging
ONA53 en de sporthal de Aanloop. De pedagogisch medewerkers die
het sport en spel aanbod verzorgen hebben allen een sportopleiding
afgerond. We hebben daarnaast regelmatig stagiaires van diverse
sportopleidingen die naast de pedagogisch medewerkers mee helpen
of onder toezicht sport en spel activiteiten mede organiseren. Bij de
jongere groepen verzorgen de pedagogisch medewerkers van de
groep een sport en spel programma passend bij de leeftijd van de
kinderen. Ook komt het regelmatig voor, bij alle BSO groepen, dat wij
introductie trainingen krijgen en/of bijwonen van de diverse sporten
die aangeboden worden in onze directe omgeving. Op deze manier
kunnen we de kinderen kennis laten maken met nieuwe sporten om
zo te ontdekken wat zij leuk vinden en waar zij goed in zijn.

BSO 8+ beleid
Vanaf de Briljanten groep krijgen de kinderen een BSO contract mee
naar huis waarin de ouders, de kinderen en de groepsleiding samen
basisafspraken vast leggen over de vrijheden die de
kinderen krijgen zoals bijvoorbeeld zelf naar de BSO lopen, zelf naar
een sport gaan en afspreken met vriendjes of vriendinnetjes tijdens
BSO tijd.

Tot ziens op de BSO
van Kindercentrum
Schateiland!

BSO afbouw contract.
Vanaf groep 7 van de basisschool (en de Robijnen groep) is het mogelijk om voor de BSO een afbouw contract af te nemen.
Dit betekent dat het kind om 16.30 naar huis mag en daar even alleen thuis is tot de ouder thuis komt. Het afbouw contract gaat altijd in
overleg met de pedagogisch medewerk(st)ers van de Robijnen groep
en met Ineke. Samen met de ouders en de pedagogisch medewerk(st)
ers en Ineke wordt een inschatting gemaakt of het kind al zelfstandig
genoeg is om over te gaan op een afbouw contract.

Dagen Ruilen
Bij Kindercentrum Schateiland kunt u alle niet genoten BSO dagen
(mits tijdig geannuleerd), ruilen. Sluitingsdagen/feestdagen kunnen
niet geruild worden. Ruildagen zijn geldig van 1 januari tot en met 31
december, daarna vervallen ze. Voor ouders van de BSO is ruilen van
de schoolweken alleen mogelijk binnen de schoolweken. Voor vakantie opvang geldt een apart contract.
Let op u moet zelf aangeven met welke dag u de extra opvangdag
kunt ruilen. Hou dus zelf een goede afmeld registratie bij. Achter de
ruildag zetten wij altijd met welke dag de dag geruild wordt. Indien
u niet aan kunt geven met welke dag er geruild kan worden, dan
berekenen we altijd een extra dag. Meer informatie over dagen ruilen
kunt u vinden op onze website.

Praktische informatie
Breng en haaltijden op de BSO
08.00 - 09.30
brengen tijdens vakantie- en studiedagen
13.00 		
ophalen halve vakantiedag
17.00 -18.00
Ophalen BSO dagen en vakantiedagen
Kinderen vanaf groep 7 komen zelfstandig vanuit school naar
Schateiland. Tot groep 6 kunt u als ouder toestemming geven zodat
uw kind zelfstandig mag lopen. Dit wordt dan genoteerd op onze
haallijsten zodat de groepsleidsters weten wie opgehaald moet
worden en wie zelfstandig mag lopen.
Wilt u uw kind voor 09.00 afmelden bij de receptie van Kindercentrum Schateiland als uw kind door ziekte of andere omstandigheden
niet aanwezig zal zijn.
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