Opening tweede locatie KDV De Bereboot vanaf 20 augustus 2018
Buitenschoolse opvang Bereboot sport en natuur
Sportcomplex De Rijpel 3, 5709 LB Helmond
Informatie : tel: 0492-475009 e-mail: mail@bereboot.nl

Buitenschoolse Opvang - Jarenlange ervaring Op avontuur in de natuur

Een hele sportieve omgeving Lekker buiten spelen Kleinschalige locatie
dicht bij het bos op Sportpark sport en spel en dans Gezonde voeding
we organiseren sport clinics Kinderen denken mee
Unieke ligging ! Wij kunnen de kinderen letterlijk alle ruimte geven
Bereboot sport en natuur is een kleinschalige kinderopvang en biedt plaats aan
maximaal 19 kinderen in een BSO groep
Sportieve uitdaging voor kinderen van 4 tot 13 jaar met als doel dat kinderen
plezier beleven door op een gezonde en gezellige manier in beweging te zijn met
heel veel lol
Ook vinden wij natuur een belangrijke component in het opvoeden van
kinderen. Natuur is altijd spannend, anders en nieuw
Kortom we willen kinderen de lol van bewegen laten zien.

Wij willen de Buitenschoolse Opvang volgens onderstaande richtlijnen aanbieden:
Opening vanaf 20 augustus 2018
Naast het sport- spel en dansaanbod spelen we ook buiten op ons eigen terrein en
trekken we er regelmatig met de kinderen op uit om de omgeving te verkennen, zoals het
bos, Het buiten avontuur wordt aangevuld met creatieve activiteiten, spelletjes, koken,
techniek, lezen, bouwen, poppen en activiteiten waarbij de kinderen kunnen
experimenteren
1. Wij zullen open zijn op maandag, dinsdag en donderdag aansluitend aan de
schooltijden van de omringende scholen 14.00 tot 18:30 uur
2. Wij bieden Voorschoolse Opvang (VSO) aan voor BS De Goede Herder en BS Talentrijk
vanaf 07.30 uur
3. Basisscholen waar we kinderen ophalen: Goede Herder - Taalbrug - Sylvester
Bernadette - De Straap – Talentrijk - De Rakt - De Rank - Toermalijn
4. Wij zijn 52 weken per jaar geopend.
5. Extra en incidentele opvang is mogelijk voor klanten als de bezetting dit toelaat.
6. Op woensdag en vrijdag gaan we NIET open, maar dan zijn er wel mogelijkheden om
bij De Bereboot in Dierdonk opgevangen te worden
7. Tijdens alle schoolvakanties zijn wij hele dagen geopend van 07:30 tot 18:30 uur
(op maandag dinsdag en donderdag)
8. Ons team bestaat uit gemotiveerde gediplomeerde pedagogisch medewerkers met
sport en natuur - affiniteit

