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Klein maar fijn 
Op onze kleinschalige BSO kunnen 
maximaal 22 kinderen spelen. Dit maakt 
onze locatie overzichtelijk, vertrouwd en 
laagdrempelig. De kinderen kennen elkaar 
uit de klassen van Kindcentrum de Grasspriet 
en/of uit de buurt. Alle kinderen zijn welkom 
bij onze gezellige en knusse BSO.

Onze Pedagogisch Professionals verzorgen 
voor alle dagen dat wij geopend zijn 
activiteiten. De kinderen hebben hierin een 
vrije keus: knutselen, koken, sport en spel, 
etc. De kinderen hebben zelf ook inbreng 
zodat wij een passend aanbod kunnen 
verzorgen. Voor vrij spel kunnen zij terecht 

in de bouwhoek, het atelier, de lounge hoek 
of naar buiten. 

Op de BSO bouwen wij aan een band met 
kinderen. We gaan het gesprek met hen 
aan, betrekken ze bij het activiteitenaanbod 
en hebben veel persoonlijk contact tijdens 
de groepsuren. Via onze ouderapp Konnect 
geven we ouders informatie en inzicht 
over de middag. Zo kunnen we elkaar 
contacteren, verzenden we regelmatig foto’s 
van de gebeurtenissen en kan in de app de 
aanwezigheid worden aangegeven.  

Door onze persoonlijke aanpak voelen u 
en uw kind zich snel thuis op onze BSO!

Basisschool en 
Peuterdorp Duimelot
BSO Grasspriet is gevestigd in Kindcentrum 
de Grasspriet, waarvan ook Peuterdorp 
Duimelot een onderdeel uitmaakt. We zitten 
onder één dak waardoor samenwerking 
vanzelfsprekend is. We hebben regelmatig 
samen overleg, hanteren korte lijnen en 
werken vaak samen aan speciale dagen 
en/of evenementen. De kinderen krijgen 
hierdoor een afgestemd programma waarin 
met al deze verschillende organisaties 
rekening wordt gehouden.

“ We zorgen voor 
nieuwe uitdagingen”



Jarenlange ervaring!
BSO Grasspriet maakt deel uit van Horizon 
Kinderopvang, een bekende naam in 
Valkenswaard. We hebben ruim 25 jaar ervaring 
en onze Pedagogisch Professionals weten 
hierdoor goed hoe zij passende aandacht 
kunnen bieden. Ze zorgen voor harmonie in  
de groep, waar ieder kind zichzelf mag zijn. 

Onze BSO is niet groot en biedt toch allerlei 
mogelijkheden: van toneelspel tot knutselen, 
van sport en spel tot samen kokkerellen. 
Door deze mogelijkheden te verspreiden 
over verschillende hoeken en ruimtes kunnen 
kinderen kiezen voor een rustige plek. Zo is  
er voor iedereen een passende stek.

Speciaal vakantieprogramma 
Onze vakantieprogramma’s zijn beroemd! 
We werken hiervoor samen met het creatieve 
team van BSO Schepelweyen en zo beleven de 
kinderen de mooiste avonturen. Omdat 
BSO Grasspriet op woensdag en vrijdag is 
gesloten worden de kinderen op deze dagen 
ook bij BSO Schepelweyen opgevangen. 

Benieuwd naar onze gezellige bso? 
Maak dan een afspraak en kom een keer kijken 
of gewoon meedoen!
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“ Veilig en schoon, 
ook dat vinden we 
belangrijk”



meer weten?meer weten?

“ Ons kleine team is heel 
betrokken en zorgt dat uw 
kind zich echt thuis voelt”

“ We overleggen met 
u wat het beste is 
voor uw kind”
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Vertrouwd dichtbij in Valkenswaard

Twijfel niet om contact met ons op te nemen voor 
vragen, opmerkingen of eventuele andere zaken.

Danique Mies (Directeur)
bel 06 83 03 46 82, of email
d.mies@horizonkinderopvang.nl
Aanwezig op maandag t/m vrijdag

Buitenschoolse opvang
Van de Venstraat 9
5555KK Valkenswaard
040 207 55 58
www.horizonkinderopvang.nl/grasspriet


