Ouderinformatie buitenschoolse opvang
In deze brochure maakt u kennis met de buitenschoolse opvang van
Bzzzonder. Hierin staat hoe Bzzzonder de BSO vormgeeft en wat u kunt
verwachten. Wanneer u een kijkje neemt op één van onze vestigingen krijgt u
een echte indruk. We nodigen u daarom graag uit voor een rondleiding, waarin
u de sfeer proeft en de kinderopvang zelf ziet. U kunt altijd bellen voor het
maken van een afspraak voor een rondleiding. Ook kunt u uw kind direct
inschrijven via de website: www.bzzzonder.nl/inschrijven.
Vrije tijd
BSO tijd is vrije tijd. Bzzzonder biedt daarom veel mogelijkheden om te
ontspannen. Aandacht en een goede sfeer zijn daarbij essentieel. Het betekent
ook een relatief grote inbreng van de kinderen zelf bij het bedenken van wat ze
willen doen. Er worden plannetjes gemaakt en uitgevoerd. In overleg met de
medewerkers kunnen ook af en toe vriendjes worden meegenomen. Met elkaar
wordt een huiselijke sfeer gecreëerd, waarin kinderen zich veilig en prettig
voelen. In de groepsruimte zijn verschillende materialen beschikbaar waar
kinderen gebruik van kunnen maken, denk aan spel- en knutselmaterialen,
goede boeken, tekenspullen, fijne knuffels, noem maar op. Daarnaast worden
verschillende activiteiten aangeboden. Medewerkers gaan ook graag met de
kinderen op stap. In de vakanties worden regelmatig extra uitstapjes gemaakt.
Bijzondere missie
Bzzzonder biedt hoogwaardige kinderopvang. Het welzijn en de specifieke
behoeften van uw kind staan centraal. Deze opvang wordt uitgevoerd door
professionals die bewust en bekwaam handelen. Zij creëren met enthousiasme
een gezonde, liefdevolle en ontwikkelingsstimulerende omgeving en zien het
als voorrecht uw kind te begeleiden. Uw kind krijgt de gelegenheid
zich te ontspannen, zijn talenten te ontwikkelen, te ontdekken
en het beste uit zichzelf te halen. Veiligheid, duidelijkheid,
betrokkenheid en plezier zijn daarbij de voorwaarden.
Dit alles vanuit een christelijke identiteit:
iedereen is welkom, elk kind is bijzonder!

Op mijn BSO zijn de juffen altijd
blij om me te zien. Als we terug
komen van school drinken we iets en
dan vertel ik altijd wat ik op school
heb gedaan. Iedereen mag dat dan,
niet alleen ik natuurlijk. Daarna mag je
zelf weten wat je gaat doen, want onze
juffen zeggen: ‘BSO is vrije tijd!’
Iedereen mag dan doen wat hij leuk
vindt of waar hij goed in is. Of
we doen een tof spel met
de hele groep!

Openingstijden, tarieven en contactmomenten
Kijk voor exacte openingstijden en tarieven op het speciale informatieblad van
de locatie. Deze is ook te downloaden via de website. Uw kind wordt door
Bzzzonder opgehaald van school, tenzij anders overeengekomen. Vervolgens
heeft u tot 18.30 uur de tijd om uw kind van de BSO op te halen. We vinden
het belangrijk dat u goed geïnformeerd wordt. Bij het ophalen vindt een korte
overdracht plaats. Als u behoefte heeft aan een langer persoonlijk gesprek kunt
u een afspraak maken met de groepsleiding van uw kind.
Groepssamenstelling
Op de BSO worden kinderen opgevangen in de leeftijdscategorie van 4-12 jaar.
Een BSO groep bestaat uit maximaal twintig kinderen. Per tien kinderen wordt
minimaal één pedagogisch medewerker ingezet.

Extra opvang
U kunt extra opvang aanvragen. (Vraag hierbij ook naar de Bzzzonderbon.)
In overleg met de medewerkers kunt u binnen dezelfde week schuiven met de
dagen, mits de bezetting en personele inzet dit toelaat. Als u de plaatsing van
uw kind wilt veranderen (bijvoorbeeld het wijzigen van de vaste opvangdag)
dan kunt u dat twee maanden van tevoren doorgeven via info@bzzzonder.nl.
De medewerkers
De zorg en opvang van uw kind is in handen van gediplomeerde medewerkers.
Zij hebben minimaal een MBO-3 opleiding met als specialisatie kinderopvang of
aanverwante opleiding. Bij ziekte en vakantie worden zij zoveel mogelijk door
vaste invalkrachten vervangen. Medewerkers van Bzzzonder worden niet alleen
geselecteerd op hun opleiding, maar ook op hun hart voor kinderen en een
actieve christelijke levensstijl. Zij werken vanuit de specifieke uitgangspunten
van Bzzzonder die zijn beschreven in het pedagogische beleidsplan, dat ter
inzage op elke locatie aanwezig is. Ook stagiaires wordt de mogelijkheid
geboden bij Bzzzonder te werken, maar dit gebeurt alleen onder de deskundige
ervaring en toezicht van een beroepskracht.
Veiligheid en gezondheid
• Bzzzonder voldoet aan alle wettelijke eisen voor kinderopvang. Daarnaast
onderhouden wij een goede relatie met brandweer en GGD die controles
uitvoeren ten aanzien van (brand)veiligheid- en hygiëneaspecten. Verder
wordt de veilige en betrouwbare omgeving bevorderd door goede
contacten met scholen, huisartsen, pedagogen, etc.
• Alle medewerkers zijn in het bezit van een diploma kinder-EHBO en worden
hiervoor jaarlijks bijgeschoold.
• De overgang van thuis naar de BSO of van de BSO naar school en andersom
kan voor een kind een ingrijpende gebeurtenis zijn. Het is dan ook van belang
dat deze overstap goed wordt gemaakt. Hieraan wordt zorgvuldig aandacht
besteed.
• Als uw kind ziek is, worden de medewerkers op de groep daarvan graag zo
snel mogelijk op de hoogte gebracht. Ziek zijn kan het beste thuis. U kunt de
extra zorg beter verlenen die uw zieke kind op dat moment nodig heeft. Als
uw kind op de BSO ziek wordt nemen we contact met u op.

Thema-BSO
Bzzzonder heeft ook diverse thema-BSO’s rond interessegebieden van kinderen.
Er wordt op deze BSO’s extra aandacht besteed aan één bepaald thema. Zo is
er een sport-BSO waar bewegen en sporten centraal staan. Maar denk ook aan
natuur, creativiteit of techniek.
Wat willen ouders?
Dat horen we graag! Daarom heeft elke locatie een oudercommissie. Deze heeft
als doel om vanuit de ouders mee te denken met het Bzzzonderteam. De oudercommissie komt minimaal vier keer per jaar bij elkaar. Heeft u belangstelling om
hierin deel te nemen, meld dat dan bij één van de medewerkers.
Bzzzonder organiseert samen met de oudercommissie minstens één keer per
jaar een ouderavond. Deze ouderavonden worden gebruikt om in te gaan op
het beleid of een relevant thema zoals de ontwikkelingsfasen van het kind,
geloofsopvoeding of pedagogisch kijken naar knutselen.
Nieuwsbrief
Elke maand wordt er per locatie een
kleurrijke nieuwsbrief uitgegeven. Deze
staat boordevol leuke weetjes over de
kinderen, verhalen van medewerkers en
informatie vanuit de groep. Heeft u zelf
nieuws? Mail het aan: info@bzzzonder.nl
Tot ziens bij Bzzzonder!
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