Locatie specifieke werkwijze BSO Poeldijk (cool4kids)
De BSO Poeldijk zit, samen met peuteropvang en dagopvang van Simba, in het gebouw van
basisschool De Dalton en basisschool De Nieuwe Weg. Bij de BSO kunnen de 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 continue gebonden bent aan één vaste
groep en/of ruimte. Binnen de Cool4Kids locatie maken we gebruik van verschillende ruimten
binnen de twee basisscholen die binnendoor aan elkaar verbonden zijn. We hebben
bijvoorbeeld de beschikking over de Kookstudio, het Hummeloord lokaal, de Koters, de
Kinderkeet met daarnaast de speelzaal, incidenteel de gymzaal en natuurlijk de buitenruimte.
Hierdoor is er een ruim aanbod in spelmateriaal, activiteiten en kinderen waarmee je kunt
spelen. De pm’ers brengen de jongste kinderen van en naar de Kookstudio of het
Hummeloord lokaal en het lokaal bij de Koters.
Wat doen we in welke ruimte
De Koters:
• Hoofdingang Cool4Kids (Dalton)
• Centrale plek
• Eten
• Vrij spel
• Activiteiten
• VSO

Het Hummeloord lokaal:
• Eten
• Vrij spel
• Activiteiten

De Kookstudio (bij de keuken):
• Eten
• Vrij spel
• Activiteiten (kookworkshops!)

De Kinderkeet:
• Hoofdingang Cool4kids (Nieuwe Weg)
• Centrale plek
• Eten
• Vrij spel
• Activiteiten
Speelzaal
• Activiteiten
Gymzaal (incidenteel)
• Activiteiten
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Lekker naar buiten
De buitenruimte bestaat uit een groot speelplein en een klein speelplein met een zandbak en
meerdere speeltoestellen. Er is volop buitenspelmateriaal (fietsen, karren, ballen, stelten
etc.). We organiseren uitdagende buitenspelletjes, zoals trefbal. Naast de speelpleinen zijn
er veel andere leuke buitenruimtes waar we in de vakanties gebruik van maken. De locatie
zit in de buurt van verschillende speeltuinen en met de Simba bus kunnen we onder andere
naar het strand.
Kinderkeet: Zelfstandigheid, zelfvertrouwen en zelfredzaamheid
Bij de Kinderkeet vragen we de kinderen om hun mening. Over bijvoorbeeld de inrichting van
de ruimte, het aanbod aan spelmateriaal of de activiteiten tijdens de vakantie. Tijdens
tafelmomenten of tussendoor laten we de kinderen meedenken en meebeslissen. De ideeën
van de kinderen worden zoveel als mogelijk in praktijk gebracht.
Ieder kind is uniek en dat geldt dus ook voor de mate van zelfredzaamheid. Het ene kind kan
al met 7 jaar dingen zelf die een ander kind van 8 misschien nog niet zelf kan. De
pedagogisch medewerkers stimuleren de kinderen om te laten zien wat ze kunnen. Om
steeds zelfstandiger te worden, mag je bij de Kinderkeet veel zelf doen vanaf het moment
dat je binnenkomt. Helpen met koken, een spel leiden, een boodschappenlijstje maken;
leuke maar ook leerzame dingen! In een aantal gevallen is toestemming van ouders nodig.
Bijvoorbeeld voor het alleen naar Simba komen fietsen of het op een vooraf afgesproken tijd
alleen naar huis gaan. Afspraken hierover houden we bij op het toestemmingsformulier.
Vanaf 10 jaar verwachten we dat de kinderen zelfstandig naar Simba komen.
BSO Poeldijk basisgroepen en aantallen
De BSO locatie Poeldijk biedt opvangmogelijkheden voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. De
locatie kent 3 leeftijdsgroepen. Kinderen kunnen ervoor kiezen om langer op hun eigen
groep te blijven of eerder naar een andere groep binnen de locatie over te gaan.
Aantal kinderen en basisgroepen
Maximaal 70 kindplaatsen
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:
De Koters groep van 4 t/m 12 jaar (max. 20 kindplaatsen)
De Kookstudio/Hummeloord groep van 4 t/m 12 jaar (max. 20 kindplaatsen)
De Kinderkeet groep van 4 t/m 12 jaar (max. 30 kindplaatsen)
Woensdag (bij voldoende aanmeldingen)
Een gecombineerde leeftijdsgroep van 4 t/m 12 jaar (max. 70 kindplaatsen)
Over naar een andere BSO groep
De BSO Poeldijk is geschikt voor kinderen van 4 t/m 12 jaar en kent 3 leeftijdsgroepen
binnen de locatie. Het Hummeloord lokaal voor de allerjongsten, de Koters groep en de
kookstudio voor kinderen vanaf 5 jaar en de Kinderkeet voor kinderen vanaf 7 jaar. 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, waardoor een kind eerder of later overgaat naar een
andere leeftijdsgroep. In principe gaan de 7 jarige kinderen over naar de Kinderkeet, maar
mocht een kind vanaf 6 jaar over willen gaan naar de oudere groep, bekijken we samen met
het kind en de ouders of dat een geschikt moment is.

Locatie specifieke werkwijze BSO Poeldijk (cool4kids), juni 2021

