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Beste ouders(s)/ verzorger(s),
Op 10 Januari 2022 zijn we gestart met de BSO op IKC De Slotschool en
hebben we de eerste kinderen van harte welkom geheten.
Graag willen we u, via deze nieuwsbrief, laten kennis maken met onze
BSO.

Wat is een BSO en VSO
De BSO biedt groepsopvang voor kinderen die de basisschool bezoeken in de leeftijd van 4-13 jaar. De opvang op
een buitenschoolse opvang vindt
plaats door professionele leiding. De BSO is van maandag t/m donderdag geopend buiten
schooltijd, op vrije dagen en in de schoolvakanties. De buitenschoolse opvang is
geopend tussen 14.00 - 18.15 uur.
De voorschoolse opvang vanaf 7.00 uur valt onder de verlengde openingstijd. Indien u hiervan gebruik wenst te
maken, dan kunt u dit aanvragen bij de groepsleiding.
U hebt tijdens de schoolvakanties recht op een hele dag opvang op de dag(en) dat uw kind(eren) normaal gesproken
na schooltijd komen, dit bieden we aan in samenwerking mat de BSO op de Twirre in Minnertsga.

De invulling van de BSO op de Slotschool
BSO is vrije tijd waarin we gezamenlijk uit school wat gaan eten en
drinken, daarna is er gelegenheid voor creativiteit of even lekker samen
een frisse neus te halen of even in de poppenhoek, de bouwhoek spelen.
Wat is er nou niet leuker dan om samen met je vriendje of vriendinnetje
samen te spelen op de BSO.

Per 1 maart gaat ook de VSO open van 7.00 tot 8.15, en brengen wij de kinderen in de klas.
Noodopvang, vakanties, studie dagen zijn wij ook open en staan we graag voor u klaar.
Mocht u interesse hebben voor de BSO of VSO of wilt u gewoon wat meer informatie dat kan.
Wij zijn te bereiken op 0686879800
Met vriendelijke groeten,
namens de BSO juffen.
Petra Feenstra (pedagogisch medewerker BSO)

