
Horizon BSO Grasspriet 

BSO Grasspriet door Horizon Kinderopvang 
 
Plezier maken en lekker kunnen spelen staat bij onze BSO voorop! 
We vinden het uiterst belangrijk dat uw kind naar hartenlust kan gaan spelen. Vooral lekker ontdekken, 
verkennen, samenspelen en elkaar ontmoeten. We hebben aandacht voor de kinderen en spelen in op 
de behoeftes. Kinderen van alle leeftijden moeten zich thuis voelen bij ons en de mogelijkheden krijgen 
om zelfstandig of door middel van aanbod lekker te kunnen spelen op onze knusse en kleinschalige 
BSO.  
 
Huiselijke inrichting 
Onze ruimtes binnen zijn zo ingericht dat ze tegemoet komen aan individuele wensen van kinderen. 
We willen hierbij rekening houden met een huiselijke stijl. Denk aan een tafel bij de keuken voor onze 
tafelmomenten en het kokerellen met de kinderen samen. Maar ook aan onze huishoek met een fijne 
bank met kussens voor het relaxen en een salontafel voor spelletjes! 
 
Op onze BSO zie je ook nog vele andere ruimtes en hoeken. Zo hebben we een atelier, aula en ook een 
heerlijke buitenruimte waarop we actief bezig kunnen zijn. Zo hebben we een groot schoolplein 
waarop we activiteiten kunnen organiseren. Hierdoor zijn we ook regelmatig bezig met sport- en spel. 
Tevens hebben we een grote picknicktafel buiten staan, want alles wat we binnen kunnen doen, kan 
ook buiten. Het biedt ieder kind dus genoeg keuze, waardoor het passend is voor ieder. 
 
Uitstapjes 
Op onze BSO trekken we ook graag erop uit! Geen grote uitjes zoals de Efteling, want dit vinden we 
minder passend. Maar in de vakantieperioden en/of op studiedagen gaan we regelmatig naar leuke 
activiteiten in de nabije omgeving. Denk aan het circus, de klimbim, de dierentuin en andere zaken. Op 
reguliere dagen kunnen we ook lopend kleine uitstapjes organiseren zoals een bezoek aan de 
kinderboerderij, de speeltuin of een bezoek aan de bossen. 
 
Naast de uitstapjes gaan we ook regelmatig veel naar een andere BSO toe. We plannen enkele keren 
per jaar ook workshops in.  
 
Vrije tijd na schooltijd 
De BSO is vrije tijd voor de kinderen en hierin moeten kinderen veel plezier kunnen maken! Zelf 
meedenken over activiteiten, kiezen uit de activiteiten die er zijn of gewoon lekker gaan ontdekken en 
verkennen. Schilderen, fietsen, bouwen, koken, toneelspel, lezen, buitenspelen en ga zo maar door, 
het kan allemaal!  
 
Regelmatig bieden we een passend thema aan met allerlei activiteiten. De kinderen krijgen uiteraard 
de kans om mee te denken of ideeën te opperen op hun ideeënbord. Hierdoor bieden we kinderen 
een verrijkende aanvulling welke ook de ontwikkeling stimuleert op een spelende manier! Leren doen 
kinderen dus niet alleen op school en niet altijd aan een tafeltje! 
 
Oudercontact 
BSO Grasspriet is een verrijkende aanvulling op de thuisbasis en vind goed contact met ouders erg 
belangrijk. Er is ruimte voor het maken van een praatje als u uw kind komt ophalen. Ieder jaar 
organiseren we oudergesprekken en gezellige activiteiten waar ouders van harte welkom zijn, zoals 
ons zomerfeest. Door middel van de nieuwsbrief houden we u elke maand op de hoogte van relevante 



zaken binnen de opvang. Hierin vragen we ook regelmatig uw betrokkenheid, zoals bijvoorbeeld het 
lezen van onze beleidsplannen. We houden namelijk van open en eerlijke communicatie! 
 
Verschillende leeftijden 
Onze buitenschoolse opvang heeft plaats voor maximaal 22 kinderen van 4 tot 13 jaar. Afhankelijk 
van de leeftijd is er per 10-11 kinderen één professional aanwezig. We werken dus regelmatig in een 
team van één of twee professionals op een middag. Uw kind wordt opgevangen in een basisgroep en 
vanuit daar maakt het kind de keuze waar het gaat spelen. En de middag met een tafelmoment, 
daarna kunnen de kinderen in alle hoeken en ruimten spelen. 
 
Openingstijden van onze voor- en buitenschoolse opvang 
 

Buitenschoolse opvang 
 

Maandag, dinsdag en donderdag 
Na schooltijd tot 19:00u 
 

Woensdag en vrijdag 
Indien mogelijk bij andere locatie vraag naar de 
mogelijkheden 
 

Studie- en vakantiedagen Maandag t/m vrijdag 
7:30u – 19:00u 
 

 
We hebben bij onze locatie drie soorten contracten: 

- 12-weken:  enkel opvang tijdens vakantieperioden 
- 40-weken: enkel opvang tijdens de reguliere schoolweken* 
- 52-weken: opvang tijdens alle weken in het jaar* 

 
*Studiedagen zitten inclusief op de door jou afgenomen contractdagen. Valt de studiedag op maandag en is dit jullie 
reguliere opvang dag, dan wordt dit automatisch omgezet naar opvang voor de gehele dag. 

 
 
Neem gerust een kijkje op onze website voor meer informatie of kom een keer mee ontdekken met 
de kinderen! www.horizonkinderopvang.nl/grasspriet  
 
 
Met vriendelijke groet, 
Danique Mies 
 
Directeur Horizon BSO Grasspriet 
06 – 83 03 46 82 
 

http://www.horizonkinderopvang.nl/grasspriet

