
 
Als uw kinderen uit school komen, is het belangrijk dat ze goed opgevangen worden. 

Even bijpraten met een koekje of fruit en wat drinken en tijd om te iets laten zien wat op 

school is gemaakt. Voor kinderen zijn alledaagse dingen erg belangrijk; aandacht en een 

goede sfeer zijn essentieel en daarna lekker met je vriendjes en vriendinnetjes spelen. 

 

De buitenschoolse opvang is voor kinderen van 4 -12 jaar die de basisschool bezoeken. 

Vanaf het moment dat kinderen naar de basisschool gaan ontstaat er voor het eerst vrije 

tijd en "werktijd". BSO tijd is vrije tijd en biedt mogelijkheden om te ontspannen. Het 

betekent ook een relatief grote inbreng van de kinderen in het bedenken van wat ze 

willen doen, plannetjes maken en uitvoeren, sport enn spelactiviteiten enz. Er wordt een 

huiselijke sfeer gecreeerd, waar kinderen zich veilig en prettig voelen. In de 

groepsruimte zijn verschillende materialen beschikbaar waar kinderen gebruik van 

kunnen maken. De leiding biedt ook regelmatig activiteiten aan. Deze staan vaak, zeker 

in de vakanties, in het teken van een thema. 

Op Villa Kakelbont is er na schooltijd plaats voor twintig kinderen verdeelt over twee 

stamgroepen en minimaal 1 leidster op 10 kinderen. In de vakanties breiden wij de 

plaatsen en leidsters uit naar 30 om ook plek te bieden voor de kinderen van de andere 

lokaties. 

 

 Villa Kakelbont heeft zijn naam te danken aan het feit dat de Buitenschoolse Opvang 

gerealiseerd is in een boerenschuur. In deze schuur hebben we een mooi licht lokaal 

gebouwd, de kozijnen, deuren en ramen zijn met kakelbonte kleuren geverfd. 

Omdat we op een boerderij zitten hebben we de mogelijkheid om de kinderen net iets 

extra's te bieden. 

Zo kunnen ze, als ze willen, een eigen moestuintje beheren en natuurlijk kunnen ze hun 

eigen oogst mee naar huis nemen. 

In ons dierenweitje lopen geitjes, konijnen en cavia's. 

Hier mogen de kinderen mee spelen, maar ze mogen ook helpen bij de verzorging. 

 

Achter bij de Buitenschoolse Opvang staat een schuur waar natuurlijk een aantal pony's 

in staan. 

De pony's worden gebruikt voor de Buitenschoolse Opvang. 

Met deze pony's mogen de kinderen onder begeleiding knuffelen, ze kunnen ze 

borstelen, we gaan er mee wandelen en en verzorgen. 

Doordat we in een landbouwgebied zitten hebben we veel mogelijkheden tot wandelen 

in de natuur en dit kan tijdens verschillende seizoenen erg leuk en leerzaam zijn. 



Natuurlijk zijn wij ook erg blij dat er voor onze deur een nieuw plan gerealiseerd wordt 

met bos en vijverpartijen. 

Er valt altijd wel iets te beleven op Villa kakelbont, een bezoekje van de hoefsmid of 

dierenambulance, jonge dieren die geboren worden. 

 

Tijdens de schoolperiodes hebben we een vaste indeling van de middag. 

Als alle kinderen zijn opgehaald van school en op de Buitenschoolse Opvang aanwezig 

zijn, gaan we gezellig met elkaar aan tafel om iets te drinken en een koekje of 

soepstengel of fruit om te knabbelen. 

Tijdens dit moment hebben de kinderen gelegenheid om te vertellen wat ze op school 

gedaan/meegemaakt hebben en ervaringen uit te wisselen. Daarna mogen ze spelen, 

knutselen en worden er activiteiten aangeboden, natuurlijk alles onder het toezicht oog 

van gediplomeerde en ervaren leidsters. Zij hebben allen diploma Sociaal Pedagogisch 

Werk en volgen eens per jaar cursus of bijscholing. 

De kinderen kunnen bij ons ook leuk buiten spelen, op ons speelveld hebben we een 

uitdagende speeltoestellen die gericht zijn op de doelgroep. Uiteraard ontbreken 

skelters, fietsen en stepjes niet hiervoor is er een plein aanwezig. 

 

Op de lange dagen (woensdag en vrijdag) eten we tussen de middag gezamenlijk brood 

en volgen daarna de dagindeling zoals op de andere dagen. 

 

In de vakanties hebben we vaak een aangepaste programma in verband met 

themaweken en/of uitstapjes. (foto's bij button foto's) 

Als we iets organiseren krijgen de ouders hiervan tijdig bericht zodat ze hun kind(eren) 

op kunnen geven. 

 

Voor elke vakantie langer dan vijf dagen sturen we een Vakantie-nieuwsbrief rond 

waarin we in het kort vertellen wat de kinderen allemaal kunnen verwachten. 

 

Kosten 

De kosten zijn sinds 1 januari 2005 zoals de WBK (Wet Basisvoorziening Kinderopvang) 

ze voorschrijft. 

 

Extra opvang en bijkomende kosten 

Als we tijdens de vakantie een uitstapje hebben en dit is op een dag dat uw kind(eren) 

normaal gesproken niet op de Buitenschoolse Opvang komt, maar uw kind(eren) gaan 

wel mee dan dient u dit extra te betalen. 

 

Wij volgen een vakantierooster zoals in de gemeentegids van Winschoten staat 

aangegeven. 



Mocht het echter voorkomen dat uw kind(eren) een dag extra vrij hebben in verband 

met een studiedag van de leerkrachten o.i.d. dan zijn wij natuurlijk bereid om uw 

kind(eren) op te vangen, mits het op tijd aan ons is doorgegeven en we een minimale 

bezetting van vijf kinderen hebben. Ook deze dient u extra te betalen. 

 

Extra opvang kunt u aanvragen door middel van ons aanvraagformulier extra opvang 

op onze wesite: www.kinderdagverblijf-hummelstee.nl 

Tevens kunt u hier meer informatie over onze organisatie en beleid vinden en fotos 

bekijken om alvast een indruk te verkrijgen. 

 

Openingstijden: 

maandag  15.00-18.30 uur 

dinsdag    15.00-18.30 uur 

woensdag 12.00-18.30 uur 

donderdag 15.00-18.30 uur 

vrijdag  07.30-18.30 uur 

 

Vakanties alle dagen van 07.30-18.30 uur. 

Wij hebben een Nederlandse voertaal. 

 

Contact: 

BSO Villa Kakelbont 

Zuiderveen 39 

9674 TA Winschoten 

Tel tot 12.00 uur: 0597422173 

Tel na 12.00 uur: 0597432584 

 

www.kinderdagverblijf-hummelstee.nl 

Bekijk op onze site of we ook al kinderen van uw school halen! Wij rijden in Winschoten 

en Oude Pekela. 
 


