Buitenschoolse opvang
Dé oplossing voor u en uw kind

Wie zijn wij?

Naschoolse opvang (nso)

FloreoKids is een maatschappelijk betrokken
kinderopvangorganisatie, in 1967 gestart als SKL
met een peuterspeelzaal. Nu biedt FloreoKids
kinderopvang in de vorm van vve-peuterspeelzalen,
peuteropvang, kinderdagverblijven en buitenschoolse
opvang.

De tijd na school is vrije tijd en staat voor zelf kiezen,
initiatief nemen, eigen interesses volgen. We zorgen
voor een afwisselend activiteitenprogramma
afgestemd op interesses en leeftijd van de kinderen.
Kinderen kunnen kiezen uit meerdere activiteiten,
maar mogen ook (grotendeels) hun eigen plan trekken
of even niets doen.

FloreoKids biedt ruimte waar kinderen zichzelf kunnen
zijn en zich kunnen ontwikkelen. Begeleid door
deskundige medewerkers. Daar zit onze toegevoegde
waarde. Ons zorgvuldig ontwikkelde pedagogisch
beleid biedt hiervoor een stevige basis. Hierin komt tot
uitdrukking hoe wij met kinderen omgaan en waarom
wij dat zo doen.

“Hoe komt mijn kind van school naar de bso?”
We halen de kinderen lopend op van school. Is dat
te ver? Dan halen we uw kind op met de taxi, de
stint of de bakfiets. Oudere kinderen kunnen ook op
de fiets naar de bso. U moet daarvoor toestemming
geven. Veiligheid staat voorop.

Buitenschoolse opvang (bso)

Groepen

Buitenschoolse opvang is voor kinderen in de
basisschoolleeftijd. Bij FloreoKids kunt u gebruik
maken van voor- en naschoolse opvang en
vakantieopvang op verschillende locaties in de
buurt van de basisschool van uw kind. Kijk op
www.floreokids.nl voor een overzicht van onze
bso-locaties.

We delen de groepen in op leeftijd. De kinderen
starten ’s middags in de eigen basisgroep. Hier krijgen
ze iets te drinken en fruit. Elke basisgroep heeft vaste
pedagogisch medewerkers. Elk kind een eigen mentor.
Deze pedagogisch medewerker heeft naast de
gezamenlijke groepsverantwoordelijkheid een
aanvullende verantwoordelijkheid voor zijn/haar
mentorkinderen. De mentor brengt het welbevinden
en de ontwikkeling met behulp van observaties in
kaart en voert de oudergesprekken met de ouders van
zijn/haar mentorkinderen.

Voorschoolse opvang (vso)
Voorschoolse opvang vindt plaats tussen 7.00 en
8.45 uur. Kinderen ontbijten eerst gezellig met elkaar.
FloreoKids regelt het ontbijt. Uiteraard is dat gezond.
Daarna is er ruimte om vrij te spelen, waarna de
pedagogisch medewerkers de kinderen naar school
brengen.

Activiteiten
De groepen staan met elkaar in verbinding. Op iedere
groep zijn verschillende activiteiten te doen of is juist
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We vinden
We luisteren en
ruimte voor vrije tijd. De meeste activiteiten worden
vooruit bedacht en gepland. We maken aan ouders
zichtbaar wat hun kinderen de komende weken gaan
doen en met welk thema. Voorbeelden zijn: ‘reis om
de wereld’, ‘levend stratego’ of gewoon lekker spelen
met de poppen of een balletje trappen.
In de schoolvakanties is er een speciaal vakantie
activiteitenprogramma en maken we graag uitstapjes
naar bijvoorbeeld een speeltuin of een museum.
Naast de geplande activiteiten, kunnen er ook
spontane activiteiten of spelletjes ontstaan.
Hier maken we graag ruimte voor vrij.

Bij ons hebben kinderen ook een stem
Kinderparticipatie betekent dat kinderen een stem
hebben in allerlei zaken die hen direct aangaan: het
programma, de inrichting, de groepsregels, het eten.
Kinderparticipatie is samen denken, samen beslissen,
allemaal meedoen, samen verantwoordelijk zijn.
Het levert een belangrijk bijdrage aan de sociale
competenties van kinderen op het gebied van eigen
mening vormen, democratisch functioneren en
zelfstandig zijn.

Openingstijden
Onze bso-locaties zijn na school tot 18.30 uur
geopend. Op Kindcentrum Hoftuyn zelfs tot 19.00 uur.
Tijdens de schoolvakanties en op roostervrije of
studiedagen van basisscholen zijn we de hele dag
open van 7.30 tot 18.30 uur. Binnen deze tijden kunt u
10,5 uur gebruik maken van de opvang.

Ouderportaal
FloreoKids beschikt over een digitaal ouderportaal.
Hierin kunt u foto’s van uw kind bekijken die op de
groep gemaakt worden. Vaak staan er al foto’s op
vóórdat u uw kind komt halen, die u heel gemakkelijk
kunt zien via een app op uw smartphone.
Ook kunt u berichten versturen en ontvangt u
nieuwtjes van de locatie en organisatie. Heeft u een
keer een extra dag nodig of wilt u een dagje ruilen?
U regelt het eenvoudig in de app.

Verschil ende contractvormen
Afhankelijk van uw behoefte kiest u voor een bsocontract met of zonder vakantieopvang. U kunt ook
kiezen voor opvang alleen in schoolvakanties, het
zogenoemde vakantiecontract. Uiteraard zijn de
uitstapjes, activiteiten en lunch inclusief. Neem contact
op met onze medewerkers van planning & plaatsing
om de mogelijkheden te bespreken. Zij helpen u ook
graag met het berekenen van uw persoonlijke kosten.

Meer informatie?
Kijk op www.floreokids.nl voor meer informatie over
onze verschillende locaties. Uiteraard bent u ook van
harte welkom om een kijkje te nemen. U maakt
hiervoor een afspraak via 071 - 581 7777.
U kunt ons ook mailen op info@floreokids.nl

Inschrijven
U kunt zich inschrijven via onze website of u maakt
gebruik van ons inschrijfformulier in het
informatiepakket.

“Kan mijn kind een extra dag komen?”
Dat is geen probleem als dat past binnen de bezetting
en de samenstelling van de groep. U betaalt deze
extra dag achteraf, of maakt gebruik van een ‘ruildag’.

peuteropvang kinderdagverblijven
vve-peuterspeelzalen buitenschoolse opvang

FloreoKids
Van Diepeningenlaan 110F
Postbus 9
2350 AA Leiderdorp
T 071 - 581 77 77
E info@floreokids.nl
www.floreokids.nl
KvK Rijnland 41165967

