BSO Kristal
BSO Kristal is gevestigd in basisschool
de Kristal voor speciaal basisonderwijs.
Wanneer uw kind net iets extra’s nodig
heeft (bijv. bij autisme, ADHD of anders),
kan uw kind op de BSO terecht.
Nauwe samenwerking tussen
school en BSO
Prikkelarme omgeving
Intensief contact met ouders
Vrije tijd met structuur
Het team met gespecialiseerde
pedagogisch medewerkers staat klaar om
uw kind te begeleiden en liefdevol op te
vangen.
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BSO Kristal

Vragen en direct inschrijven

Op BSO Kristal werken we volgens

Vanaf maandag 21 juni kunt u zich

een vast dagritme met een leuk

inschrijven voor BSO Kristal. Dit kan

activiteitenprogramma. Gebaseerd

eenvoudig via www.kmnkindenco.nl.

op een thema kunnen kinderen

Vanaf maandag 30 augustus zal de BSO

kiezen voor bijvoorbeeld een kook- of

open gaan. U bent na de zomervakantie

knutselactiviteit. Ook bewegen is heel

van harte welkom om met uw

belangrijk en daarvoor kunnen we

kind(eren) een kijkje te komen nemen.

dagelijks gebruik maken van de gymzaal

Heeft u vragen? Of wilt u een afspraak

en het grote buitenplein.

maken? U kunt contact opnemen met
clustermanager Lisette van ‘t Hof

Openingstijden

tel. 06 - 246 825 49.

Wij zijn op maandag, dinsdag en
donderdag geopend van 14:00 tot
18:30 uur (bij voldoende animo ook
op woensdag en vrijdag). Tijdens
studiedagen en vakanties van school
zijn we geopend van 7:30 tot 18:30 uur.

Brede school de Kristal
Kind & Co en basisschool de Kristal

Om dit te kunnen realiseren werken

werken samen aan Brede school de

wij als kinderopvangorganisatie en

Kristal, waarbij passend onderwijs en

basisschool nauw met elkaar samen.

passende opvang centraal staan.

Daarbij staan we voor:

ons doel

Groei en ontwikkeling

Wij willen als Brede school bijdragen
aan het geluksgevoel van de kinderen.
Dat zij trots zijn op wie zij zijn en wat zij
te bieden hebben.

Samenwerking en verbinding
Vertrouwen
Betrokkenheid

www.kmnkindenco.nl

