BSO de Schatgraver
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Gevestigd in ‘de Gezonde basisschool de Schatgraver’ in Landgraaf
Oderdeel van Kinder Opvang Kerkrade/Parkstad
Geopend van 15.45 - 18.30 uur op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag en
op woensdag van 12.30 - 18.30 uur, voorschools van 7.00-9.00 uur.

Lekker doen waar je zin in hebt!
Na schooltijd en in vakanties kunnen kinderen van 4 tot 13 jaar terecht bij onze toffe
BSO. Omdat de BSO is gekoppeld aan de basisschool, is het voor uw kind gemakkelijk
om aan te sluiten. Uw kind kan na school zelfstandig naar de BSO lopen in ‘de Gezonde
basisschool de Schatgraver’. Samen eten en drinken we een
gezond tussendoortje en op woensdag een gezonde
broodmaaltijd met mager beleg. Daarna mag uw kind kiezen
wat het wil gaan doen. Natuurlijk organiseren we voor de
kinderen veel leuke en creatieve activiteiten en dagen we ze
uit. Maar we zijn ook alert en besteden aandacht aan de
ontwikkeling van hun sociale vaardigheden en aan zelfstandig
spelen en werken. Vanaf 8 jaar bieden we kinderen nog meer
uitdaging aan in de speciaal voor hen opgerichte Chill Club.
We organiseren dans-, muziek-, kunst- en kookworkshops.
Binnen de gezellig ingerichte BSO ‘de Schatgraver’ zijn veel mogelijkheden, zo kunnen de
kinderen in de kinderkeuken van de ‘Gezonde Basisschool’ een lekkere gezonde maaltijd
bereiden of heerlijk sporten in de gymzaal, zomaar een gezellig spel doen met BSOvrienden of lekker ravotten in de verstop en ontdek speelplaats van BSO de Schatgraver.
Kinderinspraak
Uw kind moet zich thuis voelen op de buitenschoolse
opvang. Er zin in hebben om na school naar de BSO
te gaan. Kinderinspraak vinden wij dan ook zeer
belangrijk: uw kind kan aangeven welke activiteiten
of uitstapjes het graag zou willen doen. We
overleggen samen met de kinderen en
kinderwethouder per locatie en stellen zo
gezamenlijk een maandelijks activiteitenoverzicht
op.
Tijdens de vakantieperiodes zijn wij de hele dag geopend van 07.00-18.30 uur en bieden
we een uitdagend vakantieprogramma.
Adresgegevens:
BSO de Schatgraver, Pastoor Schattenstraat 25 A, 6372 JA Landgraaf,
Tel.: 045-532 16 55, e-mail: bsoschatgraver@kinderopvangkerkrade.nl

