Locatie specifieke werkwijze BSO Blinkerd
De BSO Blinkerd zit, samen met peuteropvang en dagopvang van Simba, in het gebouw van
basisschool de Blinkerd. Bij de BSO kunnen kinderen hun vrije middag naar eigen keuze
invullen. Ze kunnen kiezen waar en waarmee ze willen spelen of aan welke activiteit ze mee
willen doen. Hierbij wordt voor de allerjongsten, die voor het eerst kennis maken met school
en de BSO, een eigen rustig en vertrouwd plekje gecreëerd.
Open deurenbeleid
BSO is vrije tijd! En in je vrije tijd is het fijn als je niet gebonden bent aan één vaste groep
en/of ruimte. Binnen de BSO Blinkerd maken we gebruik van de verschillende speelruimten:
het kooklokaal-, technieklokaal-, de centrale hal-, het speellokaal en natuurlijk de
buitenruimte. Hierdoor is er een ruim aanbod in spelmateriaal, activiteiten en kinderen
waarmee je kunt spelen.
Verdeling BSO ruimtes
Eten, vrij spel en activiteiten
Kooklokaal (eten en activiteiten)
Technieklokaal (eten en activiteiten
Centrale hal (eten, vrij spel, activiteiten vrij spel)
Activiteiten
Speellokaal (activiteiten)
Speelplein buiten
Lekker naar buiten
Naast het speelplein zijn er veel andere leuke buitenruimtes waar we gebruik van kunnen
maken. De locatie zit op loopafstand van verschillende speeltuinen en er is ook de
mogelijkheid om naar het strand te gaan. Ook zit sportpark Polanen op loopafstand van de
locatie. Met de ‘Buitenbende’ gaat een clubje kinderen op pad met de Simba bus om
bijvoorbeeld van alles in het bos te ontdekken. Iedere dag is er weer een andere buiten
activiteit in het aanbod.
BSO Blinkerd basisgroepen en aantallen
De BSO locatie Blinkerd biedt opvangmogelijkheden voor kinderen van 4 t/m 12 jaar.
Kinderen kunnen ervoor kiezen om op deze locatie te blijven, maar de meeste kinderen
kiezen bij 7 of 8 jaar voor een overstap naar het Pr8+Paleis aan de Rijnweg.
Aantal kinderen (max 60) en basisgroepen
Er zijn drie groepen (club4kids 1, 2 en 3) met maximaal 20 kinderen per groep in de leeftijd
van 4 t/m 7 jaar. Op woensdag bestaan de groepen uit kinderen van 4 t/m 12 jaar (ook van
andere BSO locaties).
Binnen de vaste basisgroepen zijn de kinderen ingedeeld in een ‘tafelgroepje’ (groen, geel,
blauw, oranje). Ze eten en drinken met hun tafelgroepje en gaan daarna verdeeld over de
locatie meedoen aan vrij spel en activiteiten.
Over naar een andere BSO groep
De BSO Blinkerd is geschikt voor kinderen van 4 t/m12 jaar. Vanaf 7 jaar kunnen kinderen
kiezen voor het Pr8+Paleis (Rijnweg 71 in Monster), deze locatie is speciaal voor de oudere
BSO kinderen. Per kind wordt bekeken of een gepland overgangsmoment een geschikt
moment is. Soms is het voor een kind misschien beter om binnen de eigen groep te blijven.
Of wellicht is overgaan met een vriendje of vriendinnetje belangrijk. Een aangepast
overgangsmoment wordt in overleg met ouders besloten.
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