BSO de Banjers
Prins Constantijnlaan 1
7437 BX Bathmen
06-21345947

Deze informatiefolder is bedoeld voor ouders die zoekend zijn naar opvang en/of zich net hebben
aangemeld bij BSO de Banjers.
Hierin leest u van alles over welke vormen van opvang wij verzorgen, hoe de opvang er uit ziet in
reguliere schoolweken, maar ook op roostervrije dagen. U leest over de samenwerking tussen de
Bathmense basisscholen (Rythmeen, de Dorpsschool en Looschool), welk aanbod er voor de kinderen
is en natuurlijk worden ook de praktische zaken beschreven.
Mocht u na het lezen vragen of opmerkingen hebben dan kunt u uiteraard altijd bij de PM’ers van de
BSO terecht. U kunt altijd de meest recente versie vinden op de website van één van de scholen:

Rythmeen:
De Dorpsschool:
Looschool:

www.rythmeen.nl
www.dedorpsschool.nl
www.looschool.com

BSO de Banjers wordt door DOK13 georganiseerd. DOK13 is een stichting op gebied van peuterspelen
en BSO opvang. Zij verzorgt op diverse basisscholen in Bathmen, Deventer en Apeldoorn de verbinding
tussen het peuterspelen, kinderopvang en het onderwijs.
Aanmelden voor de BSO
Aanmelding voor BSO de Banjers verloopt via DOK13 en kunt u regelen middels het formulier op de
website van DOK13. In het menu aan de rechterkant vindt u de knop ‘Aanmelden’. Kies vervolgens
voor ‘Bathmen’ en dan de basisschool waar uw kind naar toe gaat.
Contract
Uw kind krijgt een opvangcontract via DOK13. Mochten er in de tijd dat uw kind bij ons komt
wijzigingen in het contract aangebracht moeten worden, dan kunt u dit via DOK13 regelen.
Financiële aspect
DOK13 is verantwoordelijk voor de financiële afhandeling. Voor vragen en/of opmerkingen hierover
verzoeken wij u DOK13 te bellen of e-mailen. Het tarief (2022) voor de BSO is €7,49 per uur.
Meer informatie vindt u via
www.dok13.info | info@dok13.info | Attie Hendriksen: 06 -50264881
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VSO (Voor Schoolse Opvang)
Voor schooltijd is de BSO geopend voor de ochtendopvang. Wanneer u zelf vroeg moet beginnen, is
het fijn dat u uw kind al bijtijds naar de opvang kunt brengen. Vanaf 07:15 uur zijn de kinderen welkom.
Zij kunnen dan bij ons ontbijten en rustig aan de dag beginnen, totdat het tijd is om naar hun eigen
school en/of klas te gaan. Kinderen die naar de Dorpsschool gaan wandelen onder begeleiding van een
PM’er naar school toe. Naar behoefte lopen we met de kinderen mee naar hun klas.
NSO (Na Schoolse Opvang)
Na schooltijd, vanaf 14:00u, is er middagopvang. De kinderen van de Dorpsschool worden opgehaald
uit de klas of opgewacht in de hal bij de peutergroep. Kinderen van wandelen onder begeleiding van
een PM’er naar de BSO. De kinderen van de Rythmeen lopen zelfstandig het schoolplein over naar de
BSO toe, waar een PM’er op hen wacht. Naar behoefte kunnen we de jongste kinderen ophalen bij de
juf op het schoolplein.
In verband met de groepsgrootte is het prettig als kinderen vanaf groep 5 zelfstandig van en naar de
BSO mogen gaan, lopend of op de fiets. Vanzelfsprekend bent u als ouders degene die hierin de keuze
maakt. Wanneer u het nog niet prettig vindt dat uw kind zich zonder toezicht in het verkeer begeeft,
dan zullen wij hem/haar uiteraard onder toezicht meenemen.
Kinderen kunnen allereerst even rustig bijkomen van hun schooldag, zowel binnen als buiten. Dit is vrij
in te vullen. We stimuleren kinderen wel om even een frisse neus te halen. Rond 14:45 uur hebben we
een gezamenlijk tafelmoment met een tussendoortje: 2 crackers en een beker ranja of water.
Na dit moment vullen we de rest van de middag met een Banjerspel (groepsgebonden), leuke
activiteiten en vrij spel. Voor alles geldt: dit kan binnen en/of buiten zijn. Er is op de BSO ook ruimte
voor digitaal spel.
Naast het gezamenlijke tafelmoment is er nog een eetmoment. Rond 16:00 uur staat er een groot
dienblad met groente en fruit klaar voor iedereen. Kinderen mogen dit terloops pakken en hoeven nu
niet aan tafel plaats te nemen. De hele middag mogen ze vrij water tappen uit de kraan.
Hele dag opvang (roostervrije- en vakantiedagen)
Op roostervrije- en vakantiedagen is de BSO de hele dag geopend. Op de BSO staat van 07:15u – 08:15u
de ontbijttafel klaar voor de kinderen. Wanneer u uw kind(eren) na 08:15u komt brengen, dan gaan
wij er vanuit dat zij thuis hebben ontbeten.
Naast ontbijt bieden wij op de hele dagopvang een extra tussendoortje aan en natuurlijk een
broodmaaltijd tussen de middag. De lunch is in principe gelijk als het ontbijt, maar sporadisch eten wij
eens een keer iets bijzonders. U kunt dan denken aan pannenkoeken of een broodje knakworst.
De invulling van de dag ziet er nagenoeg hetzelfde uit als op de reguliere middagen. Er zullen meer
activiteiten aangeboden worden en er is tijd en ruimte om er op uit te gaan met de kinderen.
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Eten en drinken
U hoeft uw kind, in principe, niets mee te geven. Gedurende de opvang krijgt hij/zij, tijdens de
diverse eet- en drinkmomenten een divers aanbod aangeboden.
Er wordt ontbijt verzorgd: bruine boterhammen, crackers en rijstwafels staan klaar. Net zoals een
beker melk/water of een kop thee. Er is een ruime keuze in beleg: van plakjes kaas tot kipfilet,
appelstroop en pindakaas. Zo nu en dan vinden wij een boterham met iets minder gezond ook kunnen.
De lunch ziet er nagenoeg hetzelfde uit. In de vakanties eten we soms eens iets lekkers: een
pannenkoek, broodje knakworst of bakken we zelf pizza. Dit is uitzondering op de regel.
Groente en fruit is er ook altijd. Tijdens de reguliere opvangmiddagen zijn de kinderen vrij dit te
pakken. Als er hele dag opvang is, dan hebben we een gezamenlijk fruitmoment. Een ander gezamenlijk
tafelmoment vullen we met crackers en rijstwafels. Beide momenten worden kinderen ook voorzien
van een beker drinken. Over het algemeen hanteren we 1x ranja op de regulier middagen en 2x ranja
bij hele dag opvang.
Wanneer uw kind iets écht niet lekker vindt, dan bent u vrij hem/haar een alternatief mee te geven,
passend binnen onze regels. Bijvoorbeeld een stuk fruit wat hij/zij wel lekker vindt of eigen
boterhammen of beleg. Wanneer uw kind een aantoonbare allergie of intolerantie heeft voor bepaalde
voeding(stoffen), dan zijn wij bereid om (in bepaalde mate) rekening te houden in onze productkeuze
en aanschaf.
Kleding
Het is wenselijk dat ieder kind een schoon setje kleding in zijn/haar tas meeneemt. U mag dit wekelijks
meebrengen of in de luizenzak laten zitten. Kleding kan nat worden door een ongelukje, maar zeker
ook een beker drinken dat om kan vallen of door het heerlijke banjeren door/met water en zand.
We spelen met de kinderen waar mogelijk buiten, ook wanneer het buiten nat en koud is. Speel op het
weer in wat u uw kind aantrekt en meegeeft. Op een regenachtige dag is het handig als het kind
regenlaarzen aan- of meekrijgt, zodat hij/zij buiten niet hoeft na te denken over vies/nat wordende
schoenen en kleding.
Ook is het prettig om voor binnen eventueel makkelijke gymschoenen met zool of stevige pantoffels
aan te kunnen trekken. Kinderen mogen op sokken spelen op de BSO, maar de vloer is wat koud en
glad aan de voeten.
Verjaardagen
Uw kind mag zijn/haar verjaardag vieren op de BSO. We vieren dit alleen met de kinderen en gebruiken
hier veelal één van de tafelmomenten voor. De traktatie die het kind meebrengt is een extraatje of
vervangt het andere tussendoortje van dat moment. Wij vragen u even te overleggen wanneer uw kind
kan trakteren op de BSO.
Een traktatie mag best iets lekkers zijn, maar houdt het bij een kinderportie. Een traktatie waar
cadeautjes bij zitten, vinden wij niet geschikt.
Afwezigheid melden
Graag ontvangen we een afmelding als uw kind niet naar de BSO komt op zijn/haar dag. U kunt dit
mondeling of via WhatsApp doorgeven.
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Ruilen en tegoed
Als uw kind een keer niet komt spelen en u heeft dit tijdig bij ons aangegeven, dan houdt u deze
middag tegoed. Wij zullen u bij afmelding direct vragen of u al een datum in gedachten heeft om
deze gemiste dag in te halen. Wanneer u dit nog niet weet is dit niet erg, maar houdt er rekening
mee dat:
-

Een inhaaldag moet ten alle tijden in overleg gepland worden en is pas definitief na akkoord
van een PM’er.
We kunnen u niet garanderen dat er op de gewenste dag plaats is.
Inhalen is een service die wij bieden en geen recht.
Een ‘tegoed’ geldig is van vakantie tot vakantie. Na iedere schoolvakantie staan alle
tegoeden weer op nul.

Onder tijdig afmelden verstaan wij: tenminste 24 uur voorafgaand aan de opvangdag.
Meldt u uw kind korter van te voren af, dan vervalt deze opvangdag. Er wordt dan geen tegoed
toegekend.
Extra afname
Extra afnemen is ook mogelijk, mits er plek op de groep is. Extra afnames worden achteraf
gefactureerd.
Melden bijzondere situaties
Voor ons is het prettig om te weten als er in de familiare situatie is anders gaande is dan anders. Dit
geldt voor dingen waar het kind last van kan hebben of van onder de indruk is. Een kind kan dan
namelijk ander gedrag laten zien. U hoeft vanzelfsprekend niet in detail te treden, maar wanneer er
bijvoorbeeld ziekte in de familie is of een overlijdensgeval, dan is het prettig hiervan op de hoogte
gesteld te worden.
Openingstijden
VSO: 07:15 tot 08:30 uur
NSO: 14:00 tot 18:00 uur
Op roostervrije dagen is de BSO geopend van 07:15 tot 18:00 uur. Bij studiemiddagen sluiten we aan
bij de eindtijd van de betreffende basisschool/scholen.
Let op: Momenteel is er op woensdagochtend en vrijdagmiddag géén groep. Bij voldoende animo kan
er ook op deze momenten opvang geboden worden.
Sluitingsdagen
De BSO is gesloten op alle nationale feestdagen, tussen kerst en oud en nieuw en in week 2, 3 en 4
van de zomervakantie. Deze data kunt u per schooljaar zelf nakijken: stel de basisschool is vrij van
week 29 t/m 34, dan is de BSO gesloten van week 30 t/m 32.
Voor twee dagen in het jaar geldt een wijziging in de sluitingstijd: Op 5 december en 24 december
sluit de opvang om 16:30 uur.
Contactgegevens
Prins Constantijnlaan 1, 7437 BX, Bathmen
Telefoonnummer: 06-21345947 (U kunt ons ook via Whatsapp bereiken)
E-mailadres: bso.debanjers@outlook.com
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