Welkom bij

Partou
Brigantijnkade

Altijd iets te beleven!
In de wijk IJburg Steigereiland vind je onze buitenschoolse opvang
aan de Brigantijnkade in Amsterdam. We werken nauw samen met
de Zuiderzeeschool, waar we in het pand zitten. De opvang is prachtig gelegen dichtbij
het water. Je kind leeft zich uit op het schoolplein, de gymzaal en de voetbalkooi. Met
veel enthousiasme doen de kinderen mee aan onze workshops zeilen, kickboksen en
programmeren. Ze kiezen zelf! De tramhalte is makkelijk bereikbaar en zo zijn we snel
op weg naar uitstapjes richting musea, de dierentuin en parken in de omgeving.

Plezier maken op de bso!
Zodra de schoolbel gaat, staan onze medewerkers klaar om je kind mee te nemen naar
onze bso. Uiteraard stemmen we met school af welke kinderen wanneer meegaan. Voor
de veiligheid en herkenbaarheid krijgen de kinderen hesjes aan. We halen kinderen
op van ABBS De Zuiderzee (de bso zit in hetzelfde pand als de school) en openbare
Montessorischool Steigereiland. Met ons dagelijkse activiteitenprogramma besteden
we veel aandacht aan naar buiten gaan, bewegen en muziek. Lekker ravotten op het
plein of je uitleven tijdens een sportles of creatieve workshop. Het kan allemaal!
Een gezonde start
We starten elke dag met het eten van fruit en om 17:00 uur krijgen alle kinderen nog
een groentesnack. Gezonde voeding vinden we belangrijk! Daar besteden we dan ook
veel aandacht aan.
Onze groepen
We hebben drie gezellige groepen voor kinderen in de leeftijd van 4 - 6 jaar, 6 - 8 jaar en
8 - 12 jaar. Elke maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag vanaf sluitingstijd van school
tot 18.30 uur is je kind van harte welkom op onze buitenschoolse opvang. Op woensdag
zijn wij samengevoegd aan de bso aan de John Hadleystraat (ook op het Steigereiland).
In de vakanties en op studiedagen zijn we de hele dag open, van 07.30 tot 18.30 uur. Op
woensdag en vrijdag zijn wij samengevoegd aan de bso aan de John Hadleystraat (ook
op het Steigereiland). Valt een studiedag op de dag dat jouw kind al naar op de opvang
zou komen, dan is je kind altijd welkom. Ook over het ruilen van opvangdagen denken
we graag met je mee.
Nieuwsgierig geworden?
Vraag een rondleiding aan en kom gezellig langs.
Of schrijf je kind vrijblijvend in en ontvang een persoonlijk aanbod.
Vestigingsmanager Henriëtte Kluiters staat voor je klaar.
Maak een afspraak met haar via
henriette.kluiters@partou.nl of 06 11 58 35 83.

Henriette,
Vestigingsmanager Partou
Buitenschoolse opvang
Brigantijnkade 53
1086 VB Amsterdam
020 416 53 77
brigantijnkade@partou.nl

"Elke dag komen kinderen enthousiast
bij ons binnen; wat staat er vandaag op
het programma? Ik geniet van al die blije
gezichten!’’

