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Buitenschoolse opvang bij Kober kinderopvang  
Geopend de gehele vrijdag én afname voor 1 uur mogelijk! 
 
Zoals je weet veranderen in het nieuwe schooljaar de openingstijden van Basisschool St Maerte. 
Uiteraard spelen we in op deze veranderde schooltijden. Zo zijn we de gehele vrijdag geopend voor 
groep 1 en is afname van één uur (15.00 tot 16.00uur) mogelijk.  
Kinderen van basisschool Sinte Maerte vangen we op in onze BSO Prinsheerlijk. We hebben twee 
locaties. De jongsten (4 tot 7 jaar) vangen we op in De Dobbelsteen en de TOP BSO Prinsheerlijk (8 – 
12jr) is gevestigd in de school.  
 
Openingstijden: 
Voorschoolse Opvang alle dagen 
7.30 – 9.00 uur 
 
Naschoolse Opvang maandag tm vrijdag 
15.00 – 18.00 uur (muv woensdag) 
12.00 – 18.00 uur woensdag 
  8.30 – 15.00 of tot 18.00 uur op de vrijdag (per schooljaar 2017 – 2018) voor groep 1 
 
In het schooljaar 2017 – 2018 is het ook mogelijk om 1 uur kinderopvang af te nemen van 15.00 tot 
16.00u. Werkende ouders kunnen ook over dit uur Kinderopvang toeslag van de belasting terug 
ontvangen!  
Voor prijzen, rekenvoorbeelden en onze verschillende pakketten verwijs ik je graag naar de bijlage.  
 
Buitenschoolse opvang Prinsheerlijk (4-8 jaar) 
Bso Prinsheerlijk is een gezellige knusse locatie en beschikt over drie grote, lichte ruimtes waar 
kinderen naar hartenlust kunnen spelen. Wil je kind knutselen of verven? Dat kan in het atelier. Wil 
het lekker buiten spelen? Dat kan op het voorplein of in de tuin. In de tuin kan er heerlijk gespeeld 
worden met water en zand, maar de kinderen kunnen ook lekker de moestuin in en kijken of de 
tomaten al groeien. Natuurlijk kun je bij ons ook gewoon een spelletje doen of spelen in de huishoek 
met echte verkleedkleren of lekker lezen. Naast dat we op de locatie leuke activiteiten organiseren, 
gaan we ook wekelijks sporten. Dit doen we in de zomermaanden buiten en in de wintermaanden in 
de gymzaal in de buurt. Op de bso beleeft je kind iedere dag nieuwe avonturen. Meer informatie 
over deze locatie vind je op: https://www.kober.nl/locaties/de-ukkepuk-prinsheerlijk  
 
Buitenschoolse opvang Prinsheerlijk V (8-13 jaar) 
Prinsheerlijk V is een avontuurlijke buitenschoolse opvang waar ruimte en plezier voorop staan. De 
locatie heeft een gezellige huiskamer, een prachtige ruime keuken en een grote aula. De keuken is 
voorzien van alle gemakken; daar koken en bakken we dan ook naar hartenlust. In de aula staan 
knusse zitjes en een grote tafel om aan te knutselen of om een leuk spel te doen. Op de speelplaats 
staat het atelier, waar we timmeren, zagen en schilderen. Naast de activiteiten die we op de locatie 
organiseren, sporten we ook wekelijks in de gymzaal en ook buiten. Zo is er momenteel een 
workshop weerbaarheid van start gegaan en wordt er getennist bij de tennisvereniging van 
Princenhage. Zo maken de kinderen kennis met verschillende sporten. Meer informatie over deze 
locatie vind je op: https://www.kober.nl/locaties/prinsheerlijk-v     
 
Wil je meer weten over Kober kinderopvang? Kijk dan eens op www.kober.nl. 
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