‘Hoe was het
vandaag?´
Baby, dreumes, peuter … en dan de basisschool. Kinderen ontwikkelen zich snel. In deze periode wordt de basis
gelegd voor een leven lang ontwikkeling. Gedrag, taal, natuur, creativiteit: we stimuleren kinderen om zichzelf en de
wereld om hen heen te ontdekken. Individueel en met leeftijdsgenootjes. In een veilige, vertrouwde en liefdevolle
omgeving.
Openingstijden zijn afgestemd op de nieuwe schooltijden van de Sinte Maerte School
Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag halen we de kinderen om 15.00 uur op. Op woensdag om 12.00 uur.
Omdat de allerkleinsten van groep 1 op vrijdag geen school hebben, zijn zij op vrijdag de hele dag welkom. De
kindjes van groep 1 kunnen op vrijdag vanaf 7.30 uur gebracht worden naar onze BSO.
Waarom BSO bij Kindergarden?
Ieder kind heeft persoonlijke aandacht nodig. Hoe was het vandaag op school? Wat heb je gedaan? We vragen
altijd naar de belevenissen en luisteren naar de verhalen. Na school is er eerst een rustmoment en drinken we
samen iets. Daarna is er ruimte voor ontspanning en activiteiten. Van toneelstukjes tot gym, van knutselen tot
capoeira en lekker buitenspelen. We nodigen altijd uit, maar als uw zoon of dochter een boekje wil lezen, mag dat
ook. Kinderen leren te doen wat ze leuk vinden en eigen keuzes te maken. En als ze huiswerk mee hebben, helpen
wij graag op weg. In de vakanties zijn er workshops, uitjes en excursies. Populair is de speciale vriendjes dag,
waarop uw kind een vriendje of vriendinnetje mee mag nemen.
Hoe ziet een hele dag BSO op vrijdag er uit?
Ook tijdens de hele dag BSO op vrijdag wisselen we activiteiten af met rustmomenten en leren we de kinderen hun
eigen keuzes te maken. De lunch is net als bij de dagopvang een warme maaltijd, zoveel mogelijk biologisch.
Gedurende de hele dag bieden we verschillende activiteiten: lekker gezond in beweging met yoga, dansen en
kleutergym. Er is ruimte voor fantasie en creativiteit door te schminken en verkleden en te knutselen met klei en
verf. We nodigen externe experts uit voor muziekles. Maar ook samen ´koken´: soepen maken, brood bakken, ijs
maken zonder suiker. Uiteraard gaan we gedurende de dag ook naar buiten waar we samen kweekbakken maken
en kijken hoe de plantjes groeien. En natuurlijk kan er flink geravot worden.
Meer weten?
Vestigingsmanager Manon Ursem vertelt u graag over onze aanpak, onze visie en
verbouwing. Zo kunnen we vanaf oktober meer kinderen ontvangen. Kom gerust langs.
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