
Simba, locatie specifieke werkwijze BSO Zeester, september 2022 

Locatie specifieke werkwijze BSO Zeester 
 
De BSO Zeester zit, samen met de dag- en peuteropvang van Simba, aan de achterkant van 
basisschool de Zeester. Bij de BSO kunnen de kinderen hun vrije middag naar eigen keuze 
invullen. Ze kunnen kiezen waar en waarmee ze willen spelen of aan welke activiteit ze mee 
willen doen. Hierbij wordt voor de allerjongsten, die voor het eerst kennis maken met school 
en de BSO, een eigen rustig en vertrouwd plekje gecreëerd.  
 

Binnenruimte 
De jongste kinderen starten op in het BSO lokaal -De Zee Egels 1- (eten en drinken), de 
oudere kinderen in de BSO aula -Zee Egels 2-. Activiteiten vinden plaats verdeeld over de 
verschillende activiteitenhoeken. 
 
De voorschoolse opvang (VSO) vindt plaats in de BSO aula. 
 

Open deurenbeleid 
BSO is vrije tijd! En in je vrije tijd is het fijn als je niet continue gebonden bent aan één vaste 
groep en/of ruimte. Binnen de Zeester kunnen we gebruik maken van de verschillende 
speelruimten: BSO / peuteropvang lokaal, BSO aula, gymzaal en natuurlijk de buitenruimte. 
Hierdoor is er een ruim aanbod in spelmateriaal & activiteiten waarmee je kunt spelen. Er zijn 
diverse speelhoeken binnen het lokaal en de aula (poppenhoek, chill bank, keukenhoek, 
speelbank, tafelvoetbal, tafeltennis etc.). In de BSO aula is ook de (school)bibliotheek. 
 

Lekker naar buiten 
Naast de verschillende speelpleinen rondom de school, zijn er veel andere leuke 
buitenruimtes waar we gebruik van kunnen maken (voetbalkooi, park Noviteit). Hier kunnen 
we met de kinderen leuke activiteiten doen, zoals: ‘beestjes zoeken’, verstoppertje spelen of 
lekker voetballen.  
 

BSO Zeester basisgroepen en aantallen 
De BSO locatie Zeester biedt opvangmogelijkheden voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. 
Kinderen kunnen ervoor kiezen om op deze locatie te blijven, maar veel kinderen kiezen bij 7 
of 8 jaar voor een overstap naar het Pr8+Paleis (Rijnweg 71 in Monster). 
 

Kindplaatsen 
maximaal 40 kindplaatsen 
 

maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 
De Zee-egels groep 1 van 4 t/m 12 jaar (max. 20 kindplaatsen). 
De Zee-egels groep 2 van 4 t/m 12 jaar (max. 20 kindplaatsen). 
Op woensdag gesloten. 
 
Afhankelijk van het aantal kinderen, worden de groepen ingedeeld op leeftijd 
(jongsten/oudsten). 
 

Over naar een andere BSO groep 
Als kinderen er aan toe zijn, kunnen ze van de jongste naar de oudste groep. Of vanaf 7 of 8 
jaar naar het Pr8+Paleis. Per kind wordt bekeken of een gepland overgangsmoment ook een 
geschikt moment is. Soms is het voor een kind misschien beter om binnen de eigen groep te 
blijven. Of wellicht is overgaan met een vriendje of vriendinnetje belangrijk. Een aangepast 
overgangsmoment wordt in overleg met ouders besloten.  
 

 


