BSO WOELHONK
•
•
•

Gevestigd in een sfeervolle bovenwoning in de wijk Bleijerheide te Kerkrade
Op loopafstand van basisscholen Bleijerheide en de Schatkist
Geopend van14.30-18.30 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!
Uw kind wordt na school lopend door ons opgehaald waarna
we naar de buitenschoolse opvang gaan. Samen eten en
drinken we wat waarna uw kind kan kiezen wat het wil gaan
doen. Er is tijd om te “chillen” of lekker een boekje te lezen,
maar uw kind kan ook meedoen aan één van de vele
activiteiten die we dagelijks aanbieden op bijvoorbeeld het
vlak van sport en spel, kunst en natuur.
Woelhonk biedt veel mogelijkheden, zo is er een cyberruimte met computers en
kindertablets en een aparte speelruimte. Daarnaast is er een knutsel c.q.
handvaardigheidruimte met een heuse werkbank waar kinderen creatief aan de slag
kunnen. In de woonkamer kan er getekend, gelezen, tv worden gekeken en uw kind kan
hier met de Wii spelen. We organiseren dans-, muziek-, kunst- en kookworkshops. Vanaf
8 jaar bieden we kinderen nog meer uitdaging aan in de speciaal voor hen opgerichte
Chill Club.
Veel buiten!
Uw kind speelt veel buiten wanneer het naar BSO Woelhonk komt. Er zijn volop
mogelijkheden voor uw kind om buiten lekker te ravotten in de prachtige groene tuin!
Kinderinspraak
Uw kind moet zich thuis voelen op de buitenschoolse opvang. Er zin in hebben om na
school naar ons toe 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 van 7.00-18.30 uur geopend en bieden
we een uitdagend vakantieprogramma.
Adresgegevens:
BSO Woelhonk, Ursulastraat 232A, 6462 TZ Kerkrade, Tel.: 045-850 31 76
E-mail: BSOWoelhonk@kinderopvangkerkrade.nl

