kom je
ook eens
kijken?

B.S.O. de Boomhut is een professionele opvang voor kinderen
van vier tot twaalf jaar waar de behoefte van kinderen en hun
ouders centraal staat. Wij bieden een veilige, huiselijke en een
uitdagende omgeving waarin het kind zichzelf kan zijn en zich
optimaal kan ontwikkelen. Dat ontwikkelen gaat bij onze BSO
vooral door middel van spel.
Spel biedt kansen om vrienden te maken,
om de wereld om je heen te leren kennen
en te begrijpen, om regels te leren, en te
begrijpen, om te fantaseren en te creëren
en vooral om heel veel plezier te maken.

Onze pedagogische medewerkers vervullen
een belangrijke rol bij dat spelen. Zij
bieden interessant spel aan, helpen
kinderen op weg, dagen ze uit tot spel en
nemen er zelf deel aan.

BSO de Boomhut biedt
emotionele veiligheid.

BSO de Boomhut draagt
normen en waarden over.

[ Een ‘thuis” waar kinderen zichzelf
kunnen zijn en kunnen ontspannen.

[ De kinderen maken in de dagelijkse
omgang en spelenderwijs kennis met
grenzen, en met normen en waarden.
[ De kinderen leren voor zichzelf te
zorgen en met de anderen om te gaan.
[ Er zijn duidelijke regels en afspraken,
die er zijn om het samenleven beter en
makkelijker te maken.

BSO de Boomhut biedt
gelegenheid voor het
ontwikkelen van persoonlijke
competenties.
[ Het gaat hierbij om persoonlijke
eigenschappen zoals; veerkracht,
impulscontrole, zelfstandigheid,
zelfvertrouwen, flexibiliteit, motivatie,
volharding, creativiteit, en cognitieve
en taalvaardigheden.
[ De pedagogisch medewerkers
benaderen de kinderen bemoedigend
en hartelijk. Zij nemen de gevoelens
van de kinderen serieus, en laten
merken dat zij gewaardeerd worden.
[ Elk kind is goed zoals het is. Soms
word een kind aangesproken op het
gedrag maar niet op de persoon zelf.
Nadruk ligt vooral op het positieve
gedrag van de kinderen. Ze krijgen
bevestiging en waardering.

BSO de Boomhut biedt
gelegenheid voor het
ontwikkelen van sociale
competenties.
[ Er is voldoende ruimte voor spel met
verschillende kinderen.
[ De pedagogisch medewerker
organiseert en begeleidt activiteiten
waar meerdere kinderen aan mee
kunnen doen.
[ Er zijn vaste rituelen zoals samen eten en
drinken en het doornemen van de dag.
[ Elkaar helpen tijdens een activiteit.
[ Samen oplossingen bedenken.

BSO de Boomhut biedt respect
voor autonomie.
[ Ieder kind is eigenaar van zijn eigen
lijf. Hij bepaalt zelf of hij wil eten,
drinken of naar de wc wil gaan. Eten
en drinken wordt wel aangeboden.

BSO de Boomhut gaat
respectvol om met seksualiteit.
[ Op vragen over lichaam en seksualiteit
volgt een eerlijk antwoord.
[ De medewerkers laten de kinderen in
hun eigen waarde en leren de kinderen
zich respectvol op te stellen naar
elkaar.

Contact
Het contact met ouders vinden wij erg belangrijk. Dit vraagt een basis van wederzijds
respect en vertrouwen en begrip voor ieders verantwoordelijkheden.

Wilt u meer weten?
Kijk dan op www.pcvelsen.nl/bso-de-boomhut
Of neem contact op met onze planning,
bereikbaar van dinsdag t/m vrijdag van 09.00 tot 13.00 uur.
Heirweg 2
1951 CD Velsen-Noord
Telefoon 0255-726161
e-mail: peuters@pcvelsen.nl

