
BSO info 

Enige tijd geleden hebben we de groepen van de BSO verdeeld in kleinere groepen, welke naar   

leeftijd zijn ingedeeld. Zij krijgen zo niet alleen de  ruimte en gelegenheid om met leeftijdsgenoten te 

spelen en te ontdekken maar ook kan er beter ingespeeld worden aan de ontwikkelingsbehoefte van 

deze leeftijd. In spelen en  in de activiteiten die aangeboden worden(denk aan workshops en buiten 

activiteiten). 

Na de kerstvakantie 

Omdat deze groepen tot nu toe onpersoonlijke, niet kindvriendelijke, nummers hadden, hebben we 

deze groepen inmiddels een naam gegeven. Door middel van een spel en korte opdrachten konden 

de kinderen in groepjes hun groepsnamen ontdekken. Wellicht heeft u  bij het ophalen van uw 

kind(eren) afgelopen week al het een en ander hierover meegekregen. 

Groep 1 is nu     Papegaaien 

Groep 2 is nu     Flamingo’s 

Groep 3 is nu      Panda’s 

Groep 4 is nu      Kameleons. 

In de grote BSO ruimte vindt u een overzicht, wie waar ingedeeld is. Regelmatig zal hier een 

aanpassing op plaats vinden als uw kind bijvoorbeeld jarig is geweest. Of wanneer dit voor de 

aansluiting in de groep voor uw kind beter past. Dit gebeurd daar waar dit mogelijk is altijd in overleg 

met u als ouder en de mentor van uw kind.   

Op deze manier is het voor hen duidelijk bij welke BSO groep zij horen. Daar hoort uiteraard een 

groepsmascotte bij, deze vindt u op de kast in de grote BSO ruimte.  

 Inmiddels zal u er wel aan gewend zijn maar voor de duidelijkheid hier de verdeling welke groep 

waar in het gebouw zich bevindt. 

 De papegaaien en de Flamingo’s gebruiken de grote BSO ruimte (beneden hoofdingang rechts). 

 De Panda’s gebruiken de ruimte boven (ingang rechtdoor trap op links)  

De Kameleons zitten in de (tussen ruimte) lerarenkamer (hoofdingang rechtdoor door tussen deur 

door, deur links). 

Heeft u vragen dan kan u de directie bellen/ mailen of u kunt u met uw  vraag bij de BSO 

beroepskrachten terecht. Wij dragen er dan zorg voor dat u op kort termijn hier een antwoord op 

krijgt. 

Vriendelijk groet TT team 

 

   


