Partou BSO Brigantijnkade zit samen met de Zuiderzee school in hetzelfde gebouw. Via deze
brief willen wij ons kort introduceren:










Altijd open & flexible: Partou is elke werkdag van het jaar open m.u.v. de officiële
feestdagen. Wij zal alle studiedagen en marge middagen open. Valt deze dag op de
dag dat u opvang afneemt, dan is uw kind altijd welkom. Partou staat voor
flexibiliteit! Ruilen van dagen is altijd mogelijk, wanneer het kindaantal dit toelaat.
Dus is uw kind ziek, op vakantie of heeft u opvang nodig op een andere dag vanwege
werk of iets anders, overleg met de medewerker van de groep wanneer deze dag
geruild kan worden. Wel moet dit altijd binnen een termijn van 2 maanden. Wij
vinden het belangrijk om mee te denken met u als ouder!
Dagelijks aanbod van activiteiten: Partou heeft drie pijlers: naar buiten, bewegen en
muziek. Wij gaan elke dag naar buiten, we gaan elke week naar de gymzaal voor
sport & spel, maar ook voor dans en muziek. Verder bieden we veel creatieve
activiteiten aan waar kinderen aan mee kunnen doen wanneer ze dit willen. Dit is
voor 2 leeftijdsgroepen: 4 t/m 6 jaar en 7 jaar en ouder.
Gezonde voeding: Wij zijn ons ervan bewust hoe belangrijk gezonde voeding is. We
starten daarom elke dag met het eten van fruit en om 17:00 uur krijgen alle kinderen
nog een groente snack. Daarnaast schenken we hier met activiteiten en (externe
workshops) veel aandacht aan.
Huiselijke sfeer: Buitenschoolse opvang moet ongedwongen zijn. Vrije tijd voor het
kind, maar dan onder begeleiding. Vooral doen waar je zelf zin in hebt is ons motto!
Hiermee creëren wij een huiselijke sfeer.
Faciliteiten school: Omdat we met school in één gebouw zitten, kunnen we gebruik
maken van alle faciliteiten van de school. Binnen is dit de gymzaal, het podium en het
speellokaal, buiten is dit het schoolplein. We spelen ook bij de voetbalkooi en de
openbare speeltuin.

Bent u nieuwsgierig geworden naar onze BSO? Dan nodigen wij u graag uit voor een
rondleiding. U kunt een afspraak maken met mij de vestigingsmanager via
henriette.kluiters@partou.nl of 06-11583583

