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PEUTERSPEELZAAL & DAGOPVANG  2 - 4 jaar: 
Maandag | Dinsdag | Donderdag | Vrijdag 
 
BUITENSCHOOLSE OPVANG 4 - 13 jaar:  
Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag  

KOM NAAR DE OPENING VAN DE DAGOPVANG  
Springkussen | Schminken | Buitenactiviteiten 

6 JULI, 11-12 UUR 
U BENT VAN HARTE WELKOM! 



Heeft u interesse in onze opvang, wij helpen u graag! info@eigen-en-wijzer.nl | 035-5826035 

Buitenschoolse opvang  

Bij de BSO bieden we kinderen van 4-13 jaar de  

mogelijkheid om in een huiselijke sfeer te ontspannen, 

met elkaar te spelen en deel te nemen aan een  

uitgebreid aanbod aan activiteiten en workshops. De 

activiteiten worden afgestemd op de leeftijd van de 

kinderen. Kinderen krijgen op vaste momenten te eten 

en te drinken. Er is ruimte voor ontspanning en door 

hen mee te laten denken over het activiteiten aanbod  

stimuleren we ieder kind om deel te nemen en eigen 

talenten te ontwikkelen. In de vakanties maken we 

van iedere vakantiedag een feest met een uitdagend 

en leuk VakantieZotheid programma.  

De BSO is van maandag tot en met donderdag  

geopend, tijdens schoolweken en vakanties.   

Aansluitend aan de schooltijden tot 18:30 uur. 

Peuteropvang en Dagopvang 

Alle kinderen van 2 en 3 jaar zijn van harte welkom bij 

onze peuteropvang (peuterspeelzaal) en dagopvang. Onze 

pedagogisch medewerkers stimuleren de kinderen op een 

speelse manier op verstandelijk, emotioneel, motorisch 

en creatief gebied. Door een slimme combinatie van  

routines en activiteiten, krijgen ze in een veilige omgeving 

grip op de wereld. Zij ontmoeten andere kinderen en gaan 

samen op ontdekkingstocht, worden creatief uitgedaagd 

en ontwikkelen fantasie. Zij krijgen een steeds grotere  

woordenschat en leren samen te spelen en te   

communiceren. De methode die we hierbij gebruiken, 

sluit goed aan op het kleuteronderwijs vanaf groep 1.  

Geopend op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag  

PO van 08:00 tot 12:00 uur | KDV 07.00-

12.00/14.15/18.30u, ook tijdens schoolvakanties! 


