Buitenschoolse opvang
Zodra de bel gaat halen we de kinderen op of gaan de
oudere kinderen zelfstandig naar de buitenschoolse
opvang (BSO). Indien nodig is er contact met de
leerkracht van uw kind.
Op de groep staat eten en drinken klaar en de kinderen
krijgen volop activiteiten aangeboden. Creatief, techniek,
muziek, dans en sport staan vaak op het programma.
We spelen veel buiten op het terrein rondom de BSO.
Ook organiseren we regelmatig een uitstapje of een
gezamenlijke activiteit met een andere locatie. BSO is
vrije tijd en we doen er alles aan om er elke dag een
feest van te maken!

samenwerking

Kind & Co vindt de samenwerking met scholen erg
belangrijk. We helpen graag mee met activiteiten, zoals
de Koningsspelen of het jaarfeest. Daarnaast zoeken we
actief aansluiting bij het verenigingsleven in de buurt.

!

Bijna al onze BSO-locaties zijn in scholen gevestigd. Makkelijk bereikbaar voor de kinderen. Daarnaast zijn een
aantal BSO-locaties op andere aantrekkelijke plekken gehuisvest, zoals bij een bouwspeeltuin of sportvereniging.

Openingstijden

De openingstijden sluiten aan op de schooltijden van uw
kind. In schoolvakanties en op studiedagen is de BSO de
hele dag geopend.

Over Kind & Co

Kinderopvang is ons vak. Naast BSO bieden we ook
opvang op kinderdagverblijven, peuteropvang en
gastouderopvang. Alles wat we doen staat in dienst van
de kinderen. Het welbevinden van kinderen staat centraal
in onze dienstverlening. Accommodatie, speelgoed,
activiteiten en de professionele begeleiding: alles draagt
bij aan de optimale ontwikkeling van uw kind. Wij bieden
aandacht, creativiteit en educatie passend bij de leeftijd.
Maar bovenal mag een kind zichzelf zijn en plezier
hebben in een veilige omgeving.

www.kindenco.nl

Op onze website vindt u meer informatie. Ook kunt u uw kind(eren) hier direct online inschrijven.

Kom langs!

contact

U bent van harte welkom om met uw kind(eren) een kijkje
te komen nemen op een van onze BSO’s. Voor een locatie
bij u in de buurt kijkt u op

Afdeling Planning
030 - 600 47 50 - planning@kmnkindenco.nl

www.kmnkindenco.nl/BSO

Kantoor Kind & Co
030 - 695 84 69 - info@kmnkindenco.nl
Social media
www.facebook.com/kmnkindenco
www.twitter.com/kmnkindenco

