Elke dag een avontuur

Buitenschoolse
opvang

Op avontuur bij BLOS!
Na school komen kinderen tussen de 4 en 13
jaar bij ons ontspannen en vooral toffe dingen
doen. Want bij BLOS is elke dag een avontuur! We
starten met een gezellig eet- en drinkmoment
en ondertussen kan je kind zijn of haar verhaal
aan ons kwijt. Daarna komen we in actie, samen
of alleen. Jouw zoon of dochter maakt zelf de
keuze hoe het zijn of haar vrije tijd bij ons invult.
We geven de ruimte, maar dagen ook uit om op
ontdekking te gaan.
Talenten ontdekken
Avontuur zit ‘m in ons activiteitenaanbod: we
bieden activiteiten met een twist. We doen
net die dingen die kinderen thuis niet doen. We
stimuleren jouw kind om zijn of haar talenten
te ontdekken aan de hand van een breed en
afwisselend
activiteitenprogramma.
Ons
programma omvat vijf talentontwikkelingen; Zo
kunstig!, BLOS Lab, Dit ben ik!, Ja, natuurlijk? en
3,2,1, GO … Elke week komen deze aan bod. Bij
onze buitenschoolse opvanglocaties is er altijd
wel iets leuks te doen, te ontdekken én te leren.
De middagen vliegen voorbij!
Samenwerken aan ontwikkeling
Kinderopvang betekent voor ons samenwerken
aan de opvoeding en begeleiding van jouw kind
in de belangrijkste ontwikkelingsfase van zijn of

haar leven. Wij zorgen voor een goede overdracht
en horen graag van jou als er iets speelt. Zo
houden we samen vinger aan de pols over de
ontwikkeling van jouw kind.
Samenwerking met scholen
BLOS werkt samen met scholen in de buurt.
Wij halen je kind na schooltijd van school op
en brengen het op een veilige manier naar onze
buitenschoolse opvang. In de schoolvakanties
zijn wij hele dagen geopend. Jouw kind kan
dan lekker deelnemen aan ons gevarieerde
vakantieprogramma vol leuke activiteiten voor
alle leeftijden. En tijdens studiedagen is jouw kind
ook in de ochtend al van harte welkom bij ons!
Extra service
Om het jou zo makkelijk mogelijk te maken
biedt BLOS een aantal extra services aan. Het is
bij ons mogelijk om gebruik te maken van onze
ruilservice. Tot slot is het leuk om te weten dat op
de meeste locaties de kinderkapper langskomt!
Ouderportaal en -app
Met het ouderportaal en de -app ben jij via
foto’s en berichten altijd op de hoogte van de
belevenissen van jouw kind en de ontwikkelingen
op de locatie. Ook regel jij er al jouw praktische
zaken.

Talentontwikkelingen op de BSO
Zo kunstig!
We dagen uit om op ontdekking te gaan. Door bijvoorbeeld bezig te zijn met
kunst, mode, handwerk en vrije expressie, prikkelen we de creativiteit bij je
kind.

BLOS Lab
Je kind mag zelf ontdekken, ervaren én experimenteren. Zelfstandigheid is een
belangrijke eigenschap die we mee willen geven. Wanneer je leert problemen
zelf op te lossen, groeit het zelfvertrouwen.

Dit ben ik!
Jouw kind krijgt bij ons de ruimte om te zijn wie het is. We begeleiden het zijn
of haar creatieve ‘talenten’ te ontdekken, te uiten en verder te ontwikkelen.
Daarbij is het proces belangrijker dan het eindresultaat.

Ja, natuurlijk?
We maken je kind bekend met de wonderen van de natuur en de duurzaamheid
hiervan. Hierdoor helpen we het bewust met de medemens én de aarde om te
gaan.

3, 2, 1, GO...
Voor grote én kleinere avonturiers is niets zo leuk én gezond als lekker actief
bezig zijn. Je kind kan zich op verschillende sport- en spelactiviteiten oriënteren
en ervaren wat hij of zij leuk vindt om te doen.

Meer weten over BLOS?
Bij BLOS ben je altijd welkom!
Ga naar blos.nl voor meer informatie of
voor het aanvragen van een rondleiding.
We staan je graag persoonlijk te woord op
één van onze locaties. Zien we je snel?

Volg ons op:

Afdeling Oudersupport staat iedere werkdag voor je klaar.

Kijk voor onze contactgegevens op blos.nl/contact

