INFORMATIE OVER BUITENSCHOOLSE OPVANG EN KINDEROPVANG VOOR DE PASTOOR
VAN ARS SCHOOL
Onze belofte
Humankind stimuleert kinderen te ontdekken wie ze zijn en hoe ze het beste uit zichzelf halen:
onze bijdrage aan de optimale ontwikkeling van elk kind. Het laten (op)bloeien van ieder kind is
volgens ons de overtreffende trap van groeien. Het maakt je blij, inspireert en geeft de kracht
om je verder te ontwikkelen. Daarom is onze belofte: Van groei naar bloei. Inspirerend en met
een toegankelijke lichtheid.
Buitenschoolse Opvang De Keigave kids (BSO)
Samen spelen, ontdekken, grenzen leren kennen, je gewaardeerd voelen, vriendschappen sluiten: dat
is het leven van kinderen in de basisschoolleeftijd. Zeker oudere kinderen willen vanuit zichzelf de
wereld verkennen en leren van nieuwe ervaringen. Daar sluit de BSO van Humankind zoveel mogelijk
bij aan.
BSO De Keigave Kids is er voor kinderen van vier tot dertien jaar.
Tijdens schoolweken zijn we open op dinsdag en donderdag van 14.15- geldt het aanbod met de
keuze eindtijd opvang tot 17.30 uur of tot 18.30 uur. Komen er op maandag meerdere aanmeldingen
dan gaan we op maandag ook open?
We bieden opvang aan op maandag, woensdag 14.15-17.30/18.30 en vrijdag van 12.15-17.30/18.30
bij BSO Flierefluiters voor alle kinderen uit Lichtenvoorde.
Kinderen die 7+ zijn, is er een mogelijkheid om naar BSO De Zandschoppe te gaan.
Deze locatie is speciaal ingericht voor oudere kinderen. Er is een grote sportzaal,
waardoor er veel sport en spel aanbod is. De kinderen kunnen met een taxi vervoerd worden.
BSO De Zandschoppe is open op maandag, dinsdag en donderdag.
Adres: Litac gebouw, Varsseveldseweg 62 a, 7131 JA Lichtenvoorde.
Tijdens vakantieweken, lesvrije dagen
Op de dagen dat wij geopend zijn kunt u gebruik maken van de BSO
van 07.30 tot 18.30 uur.
Locatie: Tijdens vakantieweken, lesvrije dagen en op woensdagen en vrijdagen kan het
voorkomen dat er wordt samengevoegd met een andere BSO-locatie en dat zodoende
de BSO op een andere locatie plaatsvindt
ADV- en studiedagen
Op ADV- en studiedagen zoals deze aan het begin van het nieuwe schooljaar opgegeven
zijn door de bovenvermelde basisscholen, verzorgen wij een BSO-aanbod op dagen dat
de BSO geopend is. Aan de openstelling van de BSO tijdens ADV- en studiedagen zijn de
volgende voorwaarden verbonden:
- het minimum aantal kinderen is vastgesteld op 6;
- afhankelijk van het aantal aangemelde kinderen behoudt Humankind zich het recht voor
om BSO-locaties samen te voegen;
- als de leeftijd dit toelaat kunnen kinderen worden toegevoegd aan een peutergroep.

Voor jongere kinderen biedt Humankind ook opvang aan:
Kinderdagverblijf De Banjers: biedt opvang aan kinderen van 0 t/m 4 jaar en is op alle werkdagen
open van 07.00/07.30 – 18.30 uur. De kinderen worden opgevangen in een vaste groep. Elke dag een
bekend gezicht is belangrijk voor jonge kinderen. Dat voelt veilig en vertrouwd. Het gaat dan niet
alleen om vaste gezichten van pedagogisch medewerkers, maar ook van vriendjes en vriendinnetjes.

Peuteropvang de Buitenkans: Peuteropvang de Buitenkans biedt jonge kinderen volop
mogelijkheden om de wereld te ontdekken, vriendjes te maken en spelend te leren.
Onze Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) biedt peuters een goede voorbereiding op de
basisschool.
De peuteropvang is open op dinsdag en donderdag van 8.45-11.45 uur, vanaf 2 september is de
peuteropvang 4 dagdelen open ook op woensdag en vrijdag.
Kinderopvangtoeslag 2019
Als u beiden werkt heeft u recht op kinderopvangtoeslag. Meer weten over kosten? Op
www.humankind.nl. kunt u uw netto maandbedrag berekenen.
De kosten zijn inclusief alle verzorgingskosten, activiteiten en uitstapjes en (taxi)vervoer.
Wilt u meer informatie over onze opvang en/ of een rondleiding
Neem dan contact op met het regiokantoor, tel: 0315 - 64 14 43
of mail regiooostgelderland@humankind.nl

