Welkom
bij BSO
De Geelwitjes
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de BSO die méér is

Wat leuk dat je voor BSO de Geelwitjes hebt
gekozen. Een BSO waar je kind zich kan
ontspannen, fijn spelen of samen met vriendjes en
vriendinnetjes leuke dingen kan doen. Dit kan
allemaal in de vertrouwde omgeving van onze
buitenschoolse opvang.

SAMEN SPELEN

De Geelwitjes is niet zo maar een opvang, eigenlijk
willen we liever als een super gave club gezien
worden, waar je met plezier naartoe gaat. En
daarvoor hebben we niet alleen in vakanties maar
ook daarbuiten een ruim aanbod van allerlei leuke
sportieve, leerzame, muzikale en creatieve
activiteiten opgezet. Niets moet alles mag!

In deze informatiefolder geven wij algemene
informatie over BSO De Geelwitjes. Wil je
specifieke informatie of wil je komen kijken? Bel
dan gerust even en maak een afspraak voor een
gesprek of een rondleiding? Je bent van harte
welkom.

Wij wensen jullie een fijne tijd bij BSO De Geelwitjes.

Dagelijkse gang van zaken
Activiteiten

heel belangrijk. Bij de jongere kinderen
gebeurt dit altijd onder begeleiding;
zelfstandig buiten spelen mag vanaf groep
5. Met oudere kinderen en hun ouders
maken we soms afspraken over het
zelfstandig, zonder begeleiding, bezoeken
van bijvoorbeeld muziekles, of een
sportclub

BSO EXTRA

Op de BSO worden allerlei activiteiten
georganiseerd. Dit kan van alles zijn. We
organiseren zelf allerlei uitjes, knutselen
op de BSO of gaan lekker ravotten in de
natuur. Met onze sportbegeleider doen we
allerlei sportspellen…..natuurlijk voetbal
maar ook knotshockey, speedminton….en
ga zo maar verder. Ook kan er huiswerk
worden gemaakt. Daarnaast bieden wij in
samenwerking met externe organisaties
als Oerr, voetbalvereniging Geelwit en de
Hart Haarlem diverse activiteiten en
cursussen aan. Zo hebben we bijna elke
maand workshops via Hart
Haarlem…….gaaf toch!
Wil jij meedoen met een bepaalde workshop?
Laat dit dan altijd via de mail even weten!

De kinderen mogen zelf beslissen of ze
mee willen doen of niet. Er wordt ook veel
buiten gespeeld. Want bewegen vinden wij

Vanaf groep vijf kom je vanzelf in deze
groep terecht. Dit houdt in dat er nog meer
uitdagende activiteiten worden gedaan. Dit
omdat deze groep kinderen vraagt om
meer uitdagingen en andere activiteiten.
Om een voorbeeld te noemen zijn we naar
het Archeon of Bounz geweest. Je betaald
hier niets extra’s voor!

Een beetje ‘thuiskomen’
Na schooltijd komen de kinderen bij elkaar
in hun eigen groep en drinken en eten iets.
Dit is het moment waarop zij hun verhaal
kwijt kunnen. Daarna kunnen zij kiezen
wat ze gaan doen. Belangrijk is dat de
kinderen leren rekening houden met elkaar
en dat zij een eigen plek binnen de groep
krijgen. De groepsleiding is voor de
kinderen een vertrouwd persoon.

Eten en drinken
Gezonde voeding vinden wij belangrijk
voor de ontwikkeling van kinderen. Wij
verzorgen al het eten en versnaperingen.
Af en toe mag er op de BSO best iets
lekkers gegeten worden….denk aan
bijvoorbeeld traktatie’s op een feestje of
een zelfgebakken lekkernij.

Uitstapjes
Vaak maken we een uitstapje buitenshuis,
zoals een bezoek aan het bos, de bioscoop, of een bowlingbaan. Dit gebeurd
zeker niet alleen in de schoolvakanties! Dit
is waar wij ons duidelijk in willen
onderscheiden. Wij maken de planning
hiervoor zoveel mogelijk vooraf bekend

aan de ouders. Een enkele keer gaat het
om een spontaan uitje waarover ouders
niet van tevoren zijn ingelicht. Doordat we
vaak op stap zijn kan het zijn dat we wat
later terug zijn. We streven altijd uiterlijk
17:15 uur terug te zijn.

Van en naar school
Onze BSO vangt kinderen op van een
aantal basisscholen. Het voordeel hiervan
is dat wij kinderen van deze scholen ook
opvangen tijdens studiedagen.
Wij halen de kinderen na schooltijd bij
school op en brengen hen naar de BSOlocatie. In principe gebeurt het brengen en
halen per bus, lopend of met de bakfiets,
onder begeleiding van een pedagogisch

Zelfstandig
Kinderen worden zelfstandiger naarmate
zij ouder worden. Zo kunnen ze, met
toestemming van de ouders, alleen van en
naar de BSO gaan of zelfstandig buitenspelen. De groepsleiding houdt rekening
met de behoefte aan meer zelfstandigheid van de oudere kinderen. De kinderen
denken en beslissen mee over zaken die
voor hen van belang zijn, zoals het aanbod
van de activiteiten en de inrichting van de
ruimte.

Wennen
Vooral voor jonge kinderen komt er best
een hoop op je af. Je gaat net naar school
je gaat naar de BSO. Voor sommige kan
dit best wel spannend zijn. Daarom kun je
een aantal wendagen aanvragen. Soms is
er maar één wen-moment nodig soms drie.
Tijdens het wennen is het belangrijk dat de
ouder of een ander vertrouwd persoon
binnen een kwartier op de opvang
aanwezig kan zijn. De wendagen worden
in onderling overleg afgesproken.

Contact met ouders

medewerker. Bij kleine afstanden gaan we
vrijwel altijd lopend. Oudere kinderen
kunnen zelfstandig naar school gaan en na
afloop naar de BSO- locatie komen, mits
de ouder daarvoor toestemming heeft
gegeven op de afsprakenlijst van de BSO.

Verjaardagen
Als je wilt, mag jouw kind trakteren op zijn
of haar verjaardag. De pedagogisch
medewerkers kunnen je desgevraagd tips
en ideeën geven over traktaties.

Overleg tussen groepsleiding en ouders
over de kinderen vinden wij belangrijk.
Bij het ophalen van de kinderen maken wij
hier graag tijd voor vrij. Daarnaast kan het
natuurlijk zijn dat er behoefte is aan een
rustig gesprek , we maken hier graag tijd
voor vrij.
Ouders van de BSO zijn vertegenwoordigd
in onze oudercommissie. De oudercommissie adviseerd over verschillende
aangelegenheden, zoals de uitvoering van
het kwaliteitsbeleid, het pedagogisch
werkplan, voeding, risico- inventarisatie
veiligheid en gezondheid, en de
openingstijden.Wil je in de
oudercommissie plaatsnemen neem dan
even contact met ons op.

Groepsgrootte en leiding
Dagelijks is er plaats voor 37 kinderen op
onze ruim opgezette opvang. In het geval
van volle groepen zijn er tenminste vier

gediplomeerde pedagogisch medewerkers
op de BSO. Omdat we vaak op pad zijn
maken we veelvuldig gebruik van nog een
extra (boventallig) gediplomeerde
pedagogisch medewerker. Soms is een
van hen pedagogisch medewerker in
opleiding; dan gelden duidelijke regels
over welke taken hij/zij wel en niet mag
uitvoeren. BSO De Geelwitjes voldoet
hiermee aan de opleidingseisen uit de
CAO Kinderopvang.

en verwachten dan dat je je kind zo snel
mogelijk ophaalt.
In noodsituaties roepen wij de hulp in van
een arts of brengen wij het kind naar het
ziekenhuis.
Is je kind door vakantie of om een andere
reden afwezig, dan verzoeken wij je dit in
zo vroeg mogelijk stadium aan ons te
melden. Blijkt pas op de opvangdag zelf
dat je kind niet kan komen, dan vragen wij
je dit uiterlijk vóór 9.30 uur door te geven.

Ook leiden we stagiaires “Helpende en
welzijn” op, zij staan ook boventallig en
mogen niet alleen op de groep staan.

Openingstijden

Afspraken bij ziekte en
afwezigheid
Als je kind ziek is, kunnen wij het niet
opvangen. Is je kind thuis ziek geworden,
dan verzoeken wij je dit vóór 9.30 uur
door te geven op ons algemene nummer
of per e-mail. Weet je wat jouw kind
mankeert, geef dit dan meteen door:
misschien is er besmettingsrisico en
moeten wij andere ouders hiervan op de
hoogte stellen. Als je kind ziek wordt op de
BSO en hij of zij niet in staat is mee te
doen met de normale groepsactiviteiten,
kan je kind helaas niet op de BSO blijven.
Wij stellen je hiervan direct op de hoogte

BSO De Geelwitjes is 52 weken per jaar
open. Uitgezonderd de zon- en alle
officiële feestdagen.We gaan open als de
eerste school uitgaat en sluiten om18:30
uur. Op vakantie en of studiedagen van
8.00 uur of 8.15 uur tot 18.30 uur.

Uitzonderingen op bovenstaande regels:
-we zijn gesloten de vrijdag na Hemelvaart
-Op 24 en 31 december sluiten we om
17:15 uur.
-indien zich geen kinderen hebben
opgegeven voor een bepaalde vakantie of
studiedag zijn wij gesloten. Geef dit dus
altijd minimaal twee weken van tevoren
aan ons door!

Ophalen en brengen
Op schooldagen. Doordat wij vaak op stap
zijn kan het zo zijn dat we tot uiterlijk 17.15
uur weg zijn. Eerder halen dan 17:00 kan
natuurlijk wel maar laat het dan even
weten of bel de BSO zelf even. We sluiten
om 18.30 uur. Soms zijn we later terug
maar dan laten we je dit even weten.
Vakantie en studiedagen. Brengen kan
vanaf 8.00 uur (soms 8.15 uur als dit is
aangegeven) tot 10.00 uur. Hierna hebben
we een dagvullend programma en kun je
niet meer brengen. Bij het halen hanteren
we dezelfde haaltijden als tijdens
schooldagen.
Regelmatig gaan wij op vakantiedagen wat
verder. de haal- en brengtijden kunnen hier
op worden aangepast. Dit laten we je van
tevoren weten.

Ruildagen
Wil je, om wat voor reden ook, een vaste
opvangdag ruilen voor een andere dag?
Dan willen we je graag tegemoetkomen.
Wij kunnen deze extra service alleen aanbieden als dat past bij de wettelijk
verplichte personele bezetting. Daarom
zijn er een aantal spelregels. Onze inzet is
om zo flexibel mogelijk te zijn, dus
honoreren wij de meeste aanvragen.

Algemene spelregels ruilen
-De Wet Kinderopvang heeft een
maximum aantal kinderen per
pedagogisch medewerker vastgesteld.
Ruilen kan daarom alleen als de
groepsgrootte en de personeelsbezetting

van de eigen groep het toelaat. Om deze
reden is ruilen beperkt mogelijk.
-Ruildagen kunnen alleen vooraf worden
aangevraagd.
-Je kunt ruildagen alleen aanvragen via
een schriftelijke aanvraag per e-mail en
niet via de locatie.
-Ruildagen kunnen een maand van
tevoren worden aangevraagd. Binnen een
week na de aanvraag krijgt je per e-mail
bericht of ruilen daadwerkelijk mogelijk is.
-Per kalenderjaar kunt u per kind 12 vaste
opvangdagen omruilen voor een andere
dag.
-Nationale feestdagen en sluitingsdagen
kunnen niet worden ingezet als ruildag.
-De vaste en de gewenste ruildag vallen
binnen 3 weken na elkaar.
-Per aanvraag kunt u drie voorkeurdagen
aangeven. Als er op alle voorkeurdagen
geen plek is op de groep, vervalt de
ruildag.
-Geplande maar niet gebruikte ruildagen
worden niet achteraf gecompenseerd.
-Er kan alleen geruild worden voor dagen
met hetzelfde dag(deel)tarief of minder.
-Het kan zijn dat er op de ruildag bijv. een
activiteit is gepland, mocht het zo zijn dat
extra vervoer nodig is of het een kostbare
activiteit is dan kan hiervoor kleine bijdrage
worden gevraagd.

Extra service
We hebben ook een aantal extra services.
Dit om onze dienstverlening zoveel
mogelijk af te stemmen op wat ouders
willen.

Maaltijden

Wegbrengservice

Als extra service kun jij bij ons een
gezonde avondmaaltijd bestellen. Ook
voor volwassenen kan dit. Dus heb je een
keer geen zin in koken, dan is dit zeker
aan te raden. de maaltijden wisselen per
week en zijn zoveel mogelijk gemaakt met
biologische producten. Nieuwsgierig?
Bestel dan gratis een proefmaaltijd!

Het is bij ons tegen een kleine vergoeding
mogelijk je kind te laten wegbrengen naar
bijv. de sportclub of dat hij/zij thuis wordt
gebracht.

De kapper op de BSO
De kapper komt ongeveer eens in de zes
weken op onze BSO. De precieze datum
wordt altijd aan je doorgegeven.
Wil je je kind aanmelden voor De
Geelwitjes? Dat kan telefonisch, via onze
website, of via de e-mail. We maken graag
een afspraak en informeren je over de
verdere gang van zaken.

Hart Haarlem) en alle andere activiteiten in
de prijs zijn inbegrepen.
Je kunt bij ons uit verschillende pakketten
kiezen, namelijk:
-BSO Totaal is de buitenschoolse opvang
die je van ons gewend bent. De kinderen
zijn welkom na schooltijd tijdens vakantie
en studie en margedagen. Dit geldt voor
de dagen die vallen op de dagen die je
normaal als opvangdag afneemt.
-BSO 48 weken-. Dit is een aantrekkelijk
pakket als je meerdere weken op vakantie
bent per jaar. studie en of margedagen zijn
inbegrepen. Dit geldt voor de dagen die
vallen op de dagen die je normaal als
opvangdag afneemt.
BSO 40 weken oftewel het schoolweken
contract. Dit is een aantrekkelijk pakket als
je bijvoorbeeld in het onderwijs werkt of
zelf je kind kunt opvangen tijdens
vakanties. Studie en margedagen zijn niet
inbegrepen.

Wachtlijst

Deze bovenstaande vormen zijn in
combinatie met losse vakantiedagen uit te
breiden naar elk gewenst aantal
opvangweken.

De BSO is gekoppeld aan basisscholen.
Er kan bij de BSO van jouw school een
wachtlijst zijn. Wij kunnen je hierover
informeren.

Uitschrijven
Je kind wordt automatisch uitgeschreven
in de maand dat hij of zij twaalf jaar wordt.
Wil je eerder – of later – opzeggen, dan
moet je dit minstens één maand van
tevoren schriftelijk of per mail doorgeven
aan het ons.

Tarieven en paketten
De actuele tarieven kun je vinden op onze
website. Wat belangrijk is dat alle
vervoerskosten, eten en drinken (niet de
avondmaaltijd), entreeprijzen (bijvoorbeeld
een dierentuin), workshops (bijvoorbeeld

Heb je na het lezen van deze
informatie- folder nog vragen,
dan beantwoorden wij die
graag. Je kunt altijd
telefonisch contact opnemen
met ons. wij helpen je graag
verder.

Gegevens BSO De Geelwitjes
Bereikbaarheid kantoor
Het algemene telefoonnummer:

023-5515702
(voor administratieve vragen maar ook om je kind af te melden
wegens ziekte, kun je op de volgende tijden bereiken:
-op werkdagen tussen 9.00 uur en 11.30 uur)

Postadres (alleen post):
Karel van Manderstraat 9
2014 VB te Haarlem
Adres BSO:
Van Oosten de Bruinstraat 66
2014 VS te Haarlem (pal naast de voetbalvelden)
Telefoonnummer BSO Locatie:

023-5322039
e-mail:
info@kinderopvangeleanora.nl
internet:
www.geelwitjes.nl
facebook De Geelwitjes
Registratienummer landelijk register (BSO/NSO) is
233656583

De BSO die méér is

