
Nieuws van de groep: kijkje in de keuken van de BSO 

 

Deze keer een kijkje in de keuken van de BSO. Regelmatig krijg ik de vraag van ouders dat ze 

niet goed weten wat de kinderen bij de BSO doen en dat het zo druk is als de kinderen 

opgehaald worden.  

 

Iedere dag halen we de kinderen aan het einde van de schooldag uit school. Wist je dat we 

vaste verzamelplekken hebben in de gang van de school? De kinderen komen zich zelf 

melden bij de pedagogisch medewerkers (de oudste kinderen) of we halen de kinderen uit 

de klas (de jongste kinderen t/m groep 3). De kinderen worden aangemeld bij de 

pedagogisch medewerker, die de kinderen afvinkt op de lijst. De kinderen onder de acht jaar 

krijgen een hesje aan. Als we alle kinderen hebben, gaan we naar Toekomst lopen. Dit 

betekent dat als er een kind afwezig is, maar dat niet bij ons gemeld is, we naar de juf of 

meester lopen om te vragen of ze weten waar het kind is. Als we compleet zijn dan gaan we 

naar Toekomst.  

 

Aangekomen bij Toekomst hangen de kinderen de jassen en tassen in de 

kast en wassen hun handen. Om de beurt gaan de groepen langs het 

lopend buffet. Daar kunnen ze kiezen wat ze op hun boterham en of 

cracker willen. We hebben goed nagedacht over de hoeveelheden die 

kinderen mogen eten bij ons. We kijken naar het advies van het 

voedingscentrum wat een kind nodig heeft en we houden er rekening mee dat sommige 

kinderen vroeg opgehaald worden (en dus eerder gaan avondeten) en andere kinderen weer 

later. De jongste kinderen mogen bij ons 1 boterham eten en de oudste kinderen 2 

boterhammen en een cracker of een maiswafel. We hebben gezond en zoet beleg.  

 

Na het eten beginnen de activiteiten. Iedere dag bieden we meerdere 

binnen of buiten activiteiten aan. Kinderen mogen hier aan mee doen, 

maar moeten het niet. De gehele dag zijn ze al op school geweest en 

juist bij de BSO is er ruimte voor vrije tijdsbesteding. Het ene kind 

vindt het heel leuk om lekker aan de slag te gaan met een activiteit, 

het andere kind vindt het leuker om lekker te chillen of zelf in een 

hoek te spelen.   

We bieden verschillende activiteiten aan: creatieve, zoals deze week 

doek schilderen of een pasta ketting maken, maar ook sportieve 

activiteiten als touwtje springen, basketbal of voetbal.  

Iedere dinsdag is ook de Spartaan op het plein aanwezig, zij zijn een samenwerkingspartner 

van KomKids en bieden op verschillende pleinen in Schiedam sportactiviteiten aan. Ook de 

BSO kinderen kunnen hier aan meedoen.  

 

Na de activiteiten is het rond 5 uur tijd voor een gezonde snack. De kinderen eten fruit en  

groenten. Daarna (en soms ook al daarvoor) komen ouders de kinderen ophalen. Na het fruit 

eten is er nog vrij spel voor de kinderen. In de groepen, in de grote hal en in de thema 

kamers.  



 

De kinderen zijn meestal rond half 4 binnen. Je kan dus wel zeggen dat we in een korte tijd 

een heleboel doen. Toekomst is een grote BSO locatie, we kunnen per dag 74 kinderen 

ontvangen bij de BSO. Dit betekent dat ongeacht of de kinderen rustig of druk spelen, het 

altijd een drukte van jewelste is. Na een lange schooldag, mag druk spelen ook wel        

 

 

BSO ADV opvang:  

We zeggen altijd als de kinderen niet naar school hoeven, 

verzorgen wij opvang. Zo ook op studiedagen van school. Een 

aantal dagen voor de studiedag hangt er op het whiteboard 

van de BSO een aanmeldlijst om uw kind(eren) aan te 

melden. Soms maken we van tevoren bekend wat we gaan 

doen en soms is het een verrassing. Vraag gerust aan de 

pedagogisch medewerker van uw kind wat er op het 

programma staat.  

Voor de herfstvakantie waren er ook 2 

studiedagen. Op donderdag zijn we naar het 

Maritiem museum geweest en op vrijdag naar 

Blijdorp. Twee hele leuke dagen waarbij de 

kinderen heel veel plezier hebben geleefd en 

nieuwe dingen hebben gezien en geleerd. Een 

echte belevenis voor de kinderen!  

             

 

 

 

Oudercommissie 

 
Gevraagd: betrokken ouders die mee willen helpen Toekomst nog leuker te maken!  

We zijn nog steeds op zoek naar nieuwe leden voor de 
oudercommissie. We hechten een groot belang aan de medezeggenschap 
van onze ouders en een goede en open samenwerking met onze ouders.   
 
Oudercommissielid, wat is dat nu eigenlijk?   
 

Als lid van de oudercommissie wordt je meegenomen in de organisatie achter de opvang van 
de kinderen. Welke ideeën zijn er en welke ideeën heb jij. Hoe denken ouders en 
medewerkers over Toekomst; het analyseren van de exit interviews en het bespreken van 
aandachtspunten.  Kijken naar de veiligheid van het centrum aan de hand van de Risico 
inventarisatie veiligheid en gezondheid. Dat zijn zo maar een aantal onderwerpen die de 
revue passeren in de vergaderingen.   
Er zijn, op jaarbasis, 4 of 5 vergaderingen van de oudercommissie. Daarnaast is het leuk als 
de oudercommissie leden aanwezig zijn bij verschillende activiteiten die georganiseerd 
worden en/ of helpen in de voorbereiding.   



We hebben uw hulp en input nodig om verder te groeien met Toekomst! Spreek u dit aan, 
loop dan eens langs bij Desiree, locatiemanager kindcentrum Toekomst, zij kan u meer 
informatie geven over de oudercommissie en eventuele vragen beantwoorden. Het lijkt ons 
leuk u te zien bij de volgende vergadering.   
 
Wist je dat je als ouder in de oudercommissie 1 gratis opvang dag per jaar (extra opvangdag) 
krijgt voor je kind(eren)? Als dank dat je zitting neemt in de oudercommissie?  
 
Groetjes,  Sharona en Muserref.  
 
 
 
 


