BSO voor alle kinderen
van de Borghoek
LPS-KOM De leukste en veelzijdigste BSO van Bergen op Zoom
BSO van LPS- KOM
Buitenschoolse opvang is een voorziening tussen school en thuis voor kinderen van 4 t/m 13 jaar. Door gebruik
te maken van de BSO kunnen ouders werk of een studie combineren met schoolgaande kinderen. Kinderen
worden met andere basisschoolkinderen opgevangen. Zij brengen hun vrije tijd samen door: een uurtje voor
school of een paar uurtjes na school, de woensdagmiddag, vrijdagmiddag en de vakanties
BSO kan kinderen een plek geven waar ze zich thuis voelen, zich (sociaal) kunnen ontwikkelen en waar ze
gevolgd kunnen worden in hun ontwikkeling. Kinderen leren op de BSO met andere kinderen om te gaan. De
BSO biedt kinderen ook de mogelijkheden om te sporten, natuur- en culturele activiteiten te doen. LPS- KOM
heeft zich de afgelopen jaren geprofileerd als veelzijdige BSO waarbij kinderen een scala aan creativiteit- en
sportactiviteiten wordt aangeboden.
Dagelijkse gang van zaken
Het is niet de bedoeling dat de BSO een verlengde is van de lessen op school. De kinderen worden in een
ontspannen sfeer ontvangen in de aula van de school en de kinderen kunnen, als ze dat willen, hun verhaal
kwijt aan de pedagogisch medewerker en de groep.

Activiteiten
Op de BSO werken wij met verschillende thema’s en activiteiten. Kinderen kunnen o.a. knutselen,
buitenspelen, koken, aan de slag met techniek, dansen, sporten en spelen in de natuur. Om dit te kunnen
realiseren werkt LPS-KOM samen met diverse sportverenigingen en vakdocenten. Op woensdag- en
vrijdagmiddag organiseren wij extra activiteiten, zoals een bezoek aan het bos of natuurpodium en andere
uitstapjes. In de vakanties zijn er activiteiten rond een thema zoals zomerspelen, interculturele week en
beroepenweek. Ook maken we in de vakantie (sportieve) uitstapjes zoals schaatsen, bowlen en gaan we naar
de scouting.

Openingstijden en contracten
De BSO die wij bieden voor kinderen van 4 tot 13 jaar omvat:
-

Naschoolse opvang: opvang na schooltijd tijdens schoolweken, tussen de middag op woensdag en
vrijdag en de gehele dag gedurende de schoolvakanties en adv dagen van school
Voorschoolse opvang: opvang voor schooltijd
Vakantieopvang: opvang tijdens de schoolvakantie
Flexibele opvang: incidentiele opvang per dagdeel

Voorschoolse opvang is van 7.30 tot 8.45 uur (1,25 uur), naschoolse opvang van 15.15 tot 18.00 uur (2,75 uur),
woensdagmiddag en vrijdagmiddag van 12.00 tot 13.30 uur / 12.00 tot 15.30 uur / 12.00 – 18.00 uur.
Onze standaard openingstijden zijn van 7.30 – 18.00 uur. Mocht u gebruik willen maken van verruimde
openingstijden is dat mogelijk vanaf 6.30 uur en tot 18.30 uur. U betaalt alleen de verlengde uren als u hier ook
daadwerkelijk gebruik van maakt.
LPS-KOM heeft verschillende pakketten
-

52-wekenpakket
48-wekenpakket (alle schoolweken, de kleine vakanties en 2 weken zomervakantie)
40-wekenpakket (alle schoolweken)

Aanmelding en plaatsing
U kunt een aanmeldingsformulier aanvragen bij de administratie van de Borghoek, administratie van LPS-KOM
of downloaden van onze website www.komboz.nl. U ontvangt schriftelijk bericht van uw inschrijving.
Voorafgaand aan plaatsing wordt u samen met uw kind uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek.
Nieuwsgierig geworden?
Kom een kijkje nemen en laat je kind vrijblijvend een middagje meedoen.
Voor meer informatie over opvangmogelijkheden van LPS-KOM op de Borghoek kunt u mailen naar
bso.meilust@lpsnet.nl of bellen naar 0628768942.

