Wie gaat er mee naar de 'Buiten-BSO'?
Wij als ouders van twee kinderen op de Pinksterbloem (Lynn van 8 uit klas H en Marit van 5 uit
klas F) vinden dat een goede BSO méér is dan een opvangplek tot ouders weer beschikbaar zijn.
Een BSO kan kinderen echte uitdaging bieden, zowel binnen als buiten in de natuur – met de
vrijheid van zelf kunnen spelen en sporten en de sociale kansen van een fijne groep
leeftijdsgenoten.

Bestaat die BSO in stadsdeel Oost? Ja die is er! Kindercentrum Watergraafsmeer (KCWA) heeft
twee vestigingen aan- en in het mooie, weidse Park Frankendael voor de leeftijdsgroep 4 t/m 7 jaar
en kinderen van 8 t/m 12 jaar.
Lynn (8) en Marit (5) zaten eerst op een "gewone" BSO, waar de kwaliteit sterk achteruit is gegaan.
Een rondleiding en een uitgebreid gesprek bij 'Buiten-BSO' KCWA leverde de volgende sterke
punten:
•

Veel buiten spelen, lichaamsbeweging in de natuur en avontuurlijke activiteiten

•

De BSO biedt sportieve, sociale en creatieve meerwaarde in plaats van enkel opvang

•

Verschillende dependances voor leeftijdsgroepen 4 t/m 7 en 8 t/m 12 jaar
(Scoutinggebouwen in het park!) waar oudere kinderen ook écht uitgedaagd worden

•

Ruime gymzalen als binnenvoorziening bij slecht weer

•

Vakantiedagen worden vaak doorgebracht op de boerderij-locatie van KCWA, andere
uitstapjes variëren van Het Woeste Westen tot workshops en musea.

Onze kinderen en wij zien dat ze dit waarmaken!

KCWA is ook enthousiast en wil graag meer kinderen van de Pinksterbloem toelaten. Een minimum
van 5 kinderen per school is nodig om te kunnen doorgaan met ophalen en het opvangen bij
studiedagen.

Wie doet er mee & maakt dit mogelijk voor de Pinksterbloem?
Basisschool Aldoende begon halverwege dit schooljaar met een proefperiode van twee kinderen uit
één gezin - inmiddels zijn er 20 kinderen van Aldoende die naar KCWA gaan. Zo leuk is het er dus!
Heb je interesse? Bel of mail ons, wij nemen de coördinatie graag op ons (www.kcwa.nl)
Daniel Dugour
06-28415538 / daniel@dugour.nl

Lot Dercksen
06-14433309 lot.dercksen@gmail.com

