
Kom buitenspelen bij buitenschoolse opvang De Beukelseberg! 

 Wij bieden ieder kind: 

 een plek om met leeftijdsgenoten plezier te maken, uit te rusten en 

uitgedaagd te worden 

 ruime buitenspeelmogelijkheid: zowel op eigen speelpleinen als op 

Jeugdland en in park Frankendael 

 een fantastische ontmoeting met het landleven op onze BSO 

Boerderij-locatie 

 een bevlogen team begeleiders, bestaande uit een mix van 

kunstvakdocenten en pedagogisch opgeleiden 

 een veilige, vertrouwde groep van leeftijdsgenoten, waarbinnen 

ieder kind gestimuleerd wordt zijn sociale vaardigheden, zelfvertrouwen, 

verantwoordelijkheidsgevoel en zelfstandigheid te ontwikkelen. 

 

Kindercentrum Watergraafsmeer biedt binnen al haar opvangvormen al jaren lang professionele en 

liefdevolle begeleiding. Bovenop een stevige pedagogische basiskwaliteit, bieden we ieder kind iets 

extra’s: binnen onze terreinen Kunst, Natuur en Bewegen worden er dagelijks belevenissen 

aangeboden. Verwondering maakt rijk. Zo krijgt ieder kind naast een goede verzorging ook iets 

bijzonders: elke dag een nieuwe ervaring. Hoe klein ook.  

Maak nu kennis met onze nieuwe succesvolle BSO op Jeugdland! 

Op deze unieke BSO locatie worden er hutten gebouwd, slootje gesprongen, 

gekanood en vuurtjes gestookt! Er zijn nog plekken vrij op maandag en dinsdag. 

Voor kinderen vanaf 6 jaar met een zwemdiploma die van uitdaging houden! 

Wil je een middag mee naar Jeugdland? Meld je hier aan: bsojeugdland@kcwa.nl 

Daarnaast vangen we kinderen op, op onze twee buitenlocaties in de 

scoutinggebouwen in Park Frankendael. Met de scoutinggebouwen als hun basis, 

trekken de kinderen elke middag het park in om te voetballen, hutten te bouwen, in bomen te 

klimmen, grote waterfestijnen te maken, speurtochten uit te zetten of gewoon te relaxen op het 

gras. 

Mocht het hard regenen dan beschikken beide gebouwen over een gymzaal, en 

een heerlijke lees- en zithoek. Ook beschikken beide locaties over 

knutselmaterialen en computers. 

Ook hier zijn er nog plekken op de maandag en dinsdag beschikbaar! 

 

Kinderen onder de 8 jaar worden opgevangen op onze thuisbasis BSO Willem 

Beukel, naast het Frankendaelpark. 

 

Interesse? Mail dan naar beukelseberg@kcwa.nl of kijk op 

www.kcwa.nl  
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