
Informatiefolder 
Sportify Kids, Juni 2019 
 

 

Informatiefolder  

Locatie BSO de Kiters 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informatiefolder 
Sportify Kids, Juni 2019 
 

Over ons en onze locatie  

Locatie de Kiters is gevestigd in het bijgebouw van basisschool de Vlieger. In het bijgebouw hebben wij 
een eigen lokaal ter beschikking gekregen waarin we een mooie, leuke en vertrouwde plek voor 
kinderen gaan creëren. De 4 pijlers worden elke dag ingevuld door onze gediplomeerde pedagogisch 
medewerkers en sportinstructeurs. 
 

Onze BSO ruimte is ingericht met als doel een huiselijke sfeer te creëren waar kinderen zich veilig voelen 
en lekker kunnen spelen. Onze unieke combinatie van sportinstructeurs en pedagogen maakt het 
mogelijk om onze vier pijlers: sport/spel, creativiteit, muziek/drama en vrije tijd elke dag invulling te 
geven en zo een zeer uitdagend programma te creëren voor de kinderen. 
        

Onze visie  

Sportify Kids is een buitenschoolse opvang voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. 
 
Om kwalitatief goede opvang te bieden hebben wij als doelstelling kinderen in een veilige omgeving 
op te vangen en de ruimte te geven om zich optimaal te ontwikkelen. Emotionele veiligheid en 
plezier voor het kind staat bij ons hoog in het vaandel.     

BSO Sportify Kids is gebaseerd op 4 pijlers:  

 Sport 
Bij BSO Sportify Kids vinden wij het belangrijk dat kinderen in aanraking komen met verschillende 
vormen van sport. We zullen de kinderen stimuleren om te bewegen en plezier te hebben in het 
beoefenen  van een sport. De sportactiviteiten zullen op gezette tijden plaatsvinden en de kinderen 
mogen kiezen of ze daar aan willen deelnemen of dat ze liever vrij spelen. 

BSO Sportify Kids is gevestigd op een mooi sportcomplex. Hierdoor kunnen onze gediplomeerde 
sportleiders leuke sportactiviteiten opzetten. De kinderen komen hierdoor in aanraking met een breed 
scala van sport en spel. BSO Sportify Kids heeft de beschikking over een mooie accommodatie, 
verschillende sportvelden en materialen. 

 Creativiteit 
BSO Sportify Kids daagt kinderen uit om hun creativiteit te ontwikkelen. Creativiteit vergroot  de 
flexibiliteit en het vermogen om met problemen en uitdagingen om te gaan. Kinderen kunnen "vrij" 
gebruik maken van verschillende materialen die op de BSO aanwezig zijn, ook zullen er verschillende 
creatieve activiteiten worden opgezet door de medewerkers van de BSO.  

 Muziek 
Muziek is voor veel mensen een uitlaatklep en heeft een ontspannende werking. Het stimuleert de 
emotionele ontwikkeling en is daarnaast erg leuk om te maken of naar te luisteren. BSO Sportify Kids 
geeft de kinderen de kans en ruimte om zich hierin op een leuke manier te ontwikkelen door 
bijvoorbeeld samenzang of het bespelen van een instrument. We schakelen hiervoor externe 
specialisten in. 

 Vrije tijd 
BSO Sportify Kids stelt voorop dat de buitenschoolse opvang in de vrije tijd van de kinderen is. Daarom 
zijn de programma's en activiteiten goed voorbereid en kunnen de kinderen altijd zelf kiezen of ze 
hieraan mee willen doen of niet. Als ze niet voor een activiteit kiezen kunnen ze vrij spelen. 
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Dagindeling  

4.1 Dagritme van een reguliere opvangdag: 
Ophalen uit school 

De medewerkers/chauffeurs halen de kinderen lopend of met auto’s/busjes op van school. 
Onderweg naar de BSO praten we met de kinderen over hoe het op school is geweest, wat ze gedaan 
hebben en over wat ze onderweg tegenkomen. Als een kind iets bijzonders meegemaakt heeft en dat 
vertelt, dan beginnen ook de andere kinderen te vertellen over hun ervaringen. Zo raken ze 
betrokken bij de verhaaltjes.  
 
Kinderen die zelfstandig mogen komen van de ouders, komen zelfstandig naar de BSO. De kinderen 
melden zich eerst bij de pedagogisch medewerkers die hen opwacht. 
Op de BSO aangekomen helpen we de kinderen met jassen en tassen op te ruimen, hiervoor hebben 
alle kinderen hun eigen luizenzak. 

Cracker eten 
De kinderen eten een cracker in stamgroepen, die ingedeeld zijn doormiddel van de eind tijd van 
school. Tijdens het eetmoment zal het aanbod op tafel worden aangeboden en kunnen de kinderen 
zelf hun cracker klaar maken. De jongere kinderen worden hierbij geholpen en de oudere kinderen 
kunnen dit al meer zelfstandig. Het aanbod zal gevarieerd zijn om de kinderen de mogelijkheid te 
geven verschillende etenswaren uit te proberen en te leren kennen. Ook is dit eetmoment een vast 
drinkmoment, alle kinderen krijgen na het eten iets te drinken waaronder water of verschillende 
soorten fruitwater. Het drinken zal de rest van de dag op de groep staan, zodat ze altijd iets te 
drinken kunnen pakken. 

(spel) activiteiten 
Na het eten van een cracker beginnen de activiteiten. Alle kinderen kunnen aan deze activiteiten 
meedoen en kunnen zelf kiezen welke activiteiten ze willen doen.  Elke dag worden er verschillende 
activiteiten aangeboden door de pedagogisch medewerkers en sportinstructeurs. Zij zorgen hierbij 
voor een gevarieerd aanbod van activiteiten, waarbij zij rekening houden met de verschillende 
leeftijden. De activiteiten worden doormiddel van elke pijler op het bord geschreven en passen 
binnen een thema, dat samen met de kinderen is vastgesteld. De kinderen mogen aan de activiteiten 
meedoen, maar zijn dit niet verplicht. Als ze liever vrij willen spelen mag dat ook. De activiteiten zijn 
voor alle kinderen van alle leeftijden en groepen. Hierdoor leren de kinderen ook met verschillende 
leeftijden samen te spelen en om te gaan.  
 
Tussendoor houden we de kinderen in de gaten en letten we er op dat ze het naar hun zin hebben, 
maar doen de medewerkers natuurlijk ook gezellig mee. Als we zien dat een kind zich verveelt, 
vragen we aan hem/haar “wat wil je doen”. We kijken of dit mogelijk is en gaan daar mee aan de 
slag. 

Fruit moment & Afsluiten 
Na de activiteiten gaan komen we weer bij elkaar om fruit te eten. Dit zorgt voor een rustmoment en 
dat de kinderen weer even wat te eten en drinken binnen krijgen. Daarna mogen de kinderen weer 
verder met wat ze aan het doen waren of iets anders gaan doen tot ze worden opgehaald. Om 18.30 
uur zijn de laatste kinderen opgehaald en sluiten wij onze deuren. Als de dag op z’n einde loopt, 
helpen wij de kinderen met opruimen en als ze opgehaald worden herinneren wij de kinderen er aan 
om in hun laadje te kijken. 
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4.2 De indeling van een vakantiedag of studiedag 
De kinderen kunnen tussen 7.30 uur en 9.30 uur gebracht worden. Later brengen kan alleen, als er 
die dag geen uitstapje gemaakt wordt en in overleg met de medewerker van de groep. Rond tien uur 
worden de kinderen iets te eten en te drinken aangeboden. Wanneer de kinderen tussendoor wat 
willen drinken, kan dat altijd. Rond half één gaan we met z’n alle lunchen, soms is dit een gewoon 
lunch of wordt er een leuke kookactiviteit met de kinderen samen gedaan. Ook in de middag zal er 
een moment zijn waarop een cracker en/of fruit wordt gegeten. Op deze opvangdagen organiseert 
Sportify Kids altijd iets extra’s of uitgebreide activiteiten. Ook organiseren wij in vakanties regelmatig 
dat er een uitstapje wordt gemaakt, bijvoorbeeld naar een speeltuin, Artis, een museum of andere 
leuke plekken die zoveel mogelijk bij het thema van de vakantie past.  
 

Werkwijze 
 
Inschrijven 

Via onze website www.sportifykids.nl kunt u zich voor onze BSO inschrijven. De inschrijving is 
locatiegericht en zodra wij die binnen hebben wordt er de inschrijving via de mail bevestigd. Daarna 
wordt er via de mail of telefonisch contact met u opgenomen om een afspraak te maken voor een 
kennismaking/intakegesprek. 

 
Kennismaking / intakegesprek 

Voor dit gesprek wordt u door een van de medewerkers uitgenodigd om langs te komen op onze 
locatie. U krijgt een rondleiding en kunt kennismaken met onze BSO, de locatie en eventueel met de 
medewerkers van de groep. U krijgt niet alleen informatie over ons, maar ook willen wij graag meer 
informatie over uw kind.  Naar welke school gaat uw kind? Welke dagen heeft u opvang nodig? Zijn 
er allergieën of bijzonderheden? Veder heeft u natuurlijk alle ruimte om uw vragen te stellen. 

 
Tijdens dit gesprek zullen wij uw ook een mogelijk bieden om uw kind 1 of 2 dagen te laten komen 
wennen, de zogenaamde wendagen. 
 

Wendag 
Op de wendag wordt het kind door de ouders zelf gebracht zodat het kind iemand vertrouwds heeft 
in de nieuwe omgeving. De wendagen duren meestal 2 a 3 uurtjes. Dit is in overleg met de ouders. 
De mentor van het kind zal het kind onder zijn/haar hoede nemen, dingen uitleggen en proberen het 
kind op z’n gemak te laten voelen. De ouders kunnen het kind op de afgesproken tijd weer komen 
ophalen.  

 
Ook is het altijd mogelijk om tijdens openingstijden langs te komen met uw kind om de locatie even 
te laten zien, het is dan alleen wel belangrijk dat u zelf aanwezig blijft. 

Adresgegevens 
 
BSO Sportify Kids locatie De Kiters 
Persijnlaan 47 
1447 EN Purmerend 
 
Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met: 
 
Michelle van Zurk 
088-2011601 
 
  

  

http://www.sportifykids.nl/

