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Onderwerp: BSO Zonnekinderen start binnen onze locatie! 

 

  
Geachte ouders/verzorgers, 
Vorige week is bekend geworden dat BSO ‘Superkids’ (Humankind) zal stoppen met haar locatie op 
De Brug. Daarover hebben alle ouders die voorschoolse- of naschoolse opvang afnemen bij 
Humankind vorige week vrijdag een brief van hen ontvangen. 
Zoals u weet zijn wij sinds het schooljaar 2017-2018 een integraal kind centrum (IKC) samen met 
kinderopvang partner Zonnekinderen. Als IKC begeleiden we kinderen in de leeftijd van 2 tot en met 
12 jaar in de volle breedte van hun ontwikkeling. Dat levert binnen de aansluiting van peutergroep 
naar kleutergroep al heel mooie voordelen op. Zo zijn we afgelopen schooljaar gestart met het 
zogenaamde 3+ arrangement, waarbij leerlingen van onze peutergroep die drie jaar en ouder zijn 
alvast activiteiten meedoen in de kleutergroep.  
Voor wat betreft opvang (4-12 jaar) kunnen we de aansluiting tussen de basisschool en naschoolse 
opvang nu dus ook nóg beter gaan realiseren. Tot op heden werden kinderen (4 jaar en ouder) die al 
gebruik maakten van naschoolse opvang via Zonnekinderen opgehaald met een busje en opgevangen 
bij de BSO van IKC De Hoge Hoeve. Dat laatste gaat met het stoppen van Humankind als externe BSO 
organisatie binnen ons gebouw na de herfstvakantie dus veranderen. Vanaf het moment dat 
Humankind uit ons gebouw is zal Zonnekinderen haar BSO binnen onze locatie openen. Dit zal zijn op 
maandag 14 oktober. U kunt ervoor kiezen om uw kind in te schrijven op onze eigen BSO (indien u uw 
zoon of dochter al op de BSO van Zonnekinderen geplaatst heeft, heeft u natuurlijk zelf de keuze of u 
uw kind naschools op IKC De Hoge Hoeve wil laten blijven of dat u toch liever overstapt naar onze 
eigen locatie). Onderaan deze brief vindt u de contactgegevens van Zonnekinderen, afdeling 
relatiebeheer. Met hen kunt u contact opnemen om in te schrijven/over te plaatsen. 
 
Wie is Zonnekinderen?  
Kinderopvang Zonnekinderen is een middelgrote organisatie met 42 locaties in Lingewaard, Liemers 
en Achterhoek. Het servicebureau is gevestigd in Zevenaar. Bij Kinderopvang Zonnekinderen is ieder 
kind het stralend middelpunt! Dit betekent dat we ieder kind als een individu de mogelijkheid bieden 
om zich in zijn of haar eigen tempo te ontwikkelen in een veilige en vertrouwde omgeving.  
Kinderopvang Zonnekinderen biedt een compleet pakket aan dienstverlening; - Kinderdagopvang 
voor kinderen van 0-4 jaar - Buitenschoolse opvang voor kinderen van 4-13 jaar - Peuterspeelzaal 
voor kinderen van 2-4 jaar - Gastouderopvang voor kinderen van 0-13 jaar. Daarnaast werkt 
Kinderopvang Zonnekinderen intensief samen met het onderwijs. Dit krijgt dus onder andere gestalte 
in de oprichting van Integrale Kind Centra waarin onderwijs en opvang binnen een gezamenlijke en 
gedeelde visie samenkomen.  
 
Buitenschoolse opvang 4 tot 12 jaar 
De buitenschoolse opvang vindt vanaf de herfstvakantie dus plaats in onze eigen BSO binnen onze 
eigen locatie. Hier worden de kinderen door de pedagogisch  medewerkers van Zonnekinderen 
opgevangen in een ontspannen, huiselijke en gezellige sfeer. Door in gezamenlijkheid gebruik te 
maken van alle verschillende faciliteiten ontstaat er een breed naschools activiteitenaanbod met 
dagelijks activiteiten op het gebied van sport, cultuur, natuur en multimedia.  
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
Voorschoolse opvang 
Voor ouders die vroeg moeten vertrekken van huis en niet zelf in de gelegenheid zijn hun kind naar 
school te brengen is het mogelijk om voorschoolse opvang af te nemen. Uw kind kan rustig zijn of 
haar eigen meegebrachte ontbijt nuttigen en nog even spelen voordat de schooldag begint.  
 
Vakantieopvang 
Vakantie is de tijd om je te ontspannen. Je kunt doen waar je zin in hebt, zonder dat je naar school 
hoeft of andere verplichtingen hebt. Die tijd proberen wij zo leuk mogelijk te maken voor de 
kinderen. We organiseren leuke, spannende en afwisselende activiteiten en omdat we de hele dag 
de tijd hebben, kunnen we activiteiten en uitstapjes organiseren waar we anders niet aan toe komen. 

Ook organiseren we in de vakanties altijd de Natuur-, Sport- en Cultuurdagen. Tijdens deze dagen is 
er voor alle BSO’s een speciaal activiteitenprogramma georganiseerd op het gebied van….. juist, 
Sport, Cultuur en Natuur! We pakken dan extra uit met bijvoorbeeld grote speurtochten, survivallen, 
toneel en dans workshops en sportclinics bij sportverenigingen. 

Voor meer informatie over de buitenschoolse opvang van Zonnekinderen verwijzen we naar de 
website van Zonnekinderen. Klik op de onderstaande link om te bekijken: 

https://www.zonnekinderen.nl/wat-zoekt-u/buitenschoolse-opvang-4-13-jaar/ 

Het telefoonnummer van de afdeling relatiebeheer van Zonnekinderen is 0316-340079.  
 
We zijn blij dat we vanaf de herfstvakantie de opening van onze eigen BSO kunnen realiseren. 
Uiteraard bedanken we de pedagogisch medewerkers van Humankind voor de samenwerking de 
afgelopen jaren. 

 
 
Vertrouwend u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,  
 
Hartelijke groet,  
 
Stefan de Jonge 
 
Directeur IKC De Brug 
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