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Welkom 
Bambino heet u van harte welkom bij Coole Kikkers Buitenschoolse opvang (Bso). In deze groepsbijlage 

vindt u extra informatie over deze locatie, aanvullend op ons pedagogisch beleidsplan. De medewerkers 

van de groep worden aangestuurd door de manager kinderopvang Petra Buurveld. Zij is te bereiken op  

06- 18344967. 

Openingstijden 
Coole Kikkers Bso is het hele jaar geopend van maandag t/m vrijdag van einde schooltijd tot 18.30 uur 

en in vakanties en tijdens studiedagen van 07.30-18.30 uur. Voorschoolse opvang (vso) is van 07.30-

08.30 uur. Vervroegde opvang is tegen betaling mogelijk vanaf 07.00 uur. Bambino is gesloten op 

nationale feestdagen. 

Contactgegevens 
Coole Kikkers – Bso (4-12 jaar)  

Spuiweg 106-110 

3311 GV Dordrecht 

Telefoonnummer: 06-14802563 

LRKP nummer (Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen): 756141102 

Locatie 
De Bso van Coole Kikkers bestaat uit verschillende ruimtes met een gezamenlijke grootte van 92m2. 

Aan de entree grenzen een keuken met fornuis, een computerkamer, een speelkamer met bank en een 

woonkamer met tafels en stoelen. In deze ruimte zijn twee kindertoiletten met wastafel aanwezig. In de 

woonkamer bevindt zich een trap die doorgang geeft naar de zolder. De Bso maakt gebruik van de 

buitenruimte aan het Willem Dreeshof. Deze speelplaats beschikt over een royaal grasveld met een 

speelkasteel. 

Brengen en halen 
De tijden voor het brengen en halen van uw kind zijn als volgt:  

07.00 / 07.30 - 8.15 uur Brengen vso tijdens schoolweken 

07.00 / 07.30 - 8.30 uur Brengen vso tijdens schoolvakanties en studiedagen 

07.00 / 07.30 - 9.30 uur Brengen tijdens schoolvakanties en studiedagen 

16.00 - 18.30 uur Halen 

 

Tijdens een moment van overdracht horen medewerkers graag hoe het met uw kind gaat. 

Opvang tijdens studiedagen 

Bambino is geopend op reguliere schooltijden en biedt buitenschoolse opvang tijdens de vastgestelde 

basisschoolvakanties. Het komt voor dat scholen tijdens de schoolweken een aantal dagen gesloten is 

in verband met een studiedag. Bambino biedt hiervoor niet vanzelfsprekend buitenschoolse opvang. 

Wanneer uw kind in de loop van het jaar op de Bso komt, dan kunt u navraag doen over deze dagen bij 

de medewerkers van de groep en kunt u afspraken maken over de opvang op deze dagen. De kosten 

hiervoor worden in rekening gebracht op dezelfde manier als bij extra dagdelen opvang. Het is wel 

raadzaam om tijdig opvang voor deze studiedagen aan te vragen, omdat personele roosters mogelijk 

zullen moeten worden aangepast.  

Basisgroep 
Uw kind wordt opgevangen op de Bso. Er zijn twee basisgroepen: één basisgroep bestaat uit maximaal 

20 kinderen van c.a. 4-9 jaar, de andere basisgroep bestaat uit maximaal 6 kinderen van ca 9-12 jaar. 

Afhankelijk van de groepsgrootte zullen er één of twee pedagogisch medewerkers aanwezig zijn per 

basisgroep. Op sommige dagen is er een stagiaire op de groep.  

Ieder kind verblijft in een vaste basisgroep met eigen pedagogisch medewerkers. Kinderen kunnen de 

groep verlaten voor een activiteit of feestje op een andere groep van de locatie Coole Kikkers. Dit 

gebeurt altijd onder begeleiding van vertrouwde medewerkers.  
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Om uitwisseling tussen de groepen en gezamenlijke activiteiten te bevorderen voeren wij een ‘open 

deurenbeleid’. De deuren van de basisgroepen worden na het kringmoment in de eigen basisgroep 

opengezet zodat er uitwisseling van kinderen en pedagogisch medewerkers mogelijk is  bij activiteiten 

en buiten spelen. Aan de randen van de dag wordt het aantal pedagogisch medewerkers aangepast 

aan de groepsgrootte in combinatie met het open deurenbeleid. De wettelijke BKR-regels worden hierbij 

in acht genomen. Als een kind in meer dan 1 vaste basisgroep zit, vragen wij ouders hiervoor om 

toestemming middels de ‘akkoordverklaring plaatsing meerdere basisgroepen’. Bambino vangt een kind 

maximaal in 2 basisgroepen op. Dit kan gebeuren: 

• Aan het begin en eind van de dag 

• Ten gevolge van over- of onderbezetting op de groep (woensdag en vrijdag) 

• Om pedagogische redenen 

• Indien voor een aangevraagde ruildag / extra opvangdag geen plaats is op de vaste basisgroep 
van het kind. 

 
Onze pedagogisch medewerkers hebben oog voor het welzijn van uw kind en observeren of uw kind 

zich op zijn gemak voelt bij de activiteiten buiten de eigen basisgroep.  

Op rustige dagen kan de Bso groep worden samengevoegd met het peuterwerk van Coole Kikkers. Bij 

het peuterwerk is er voldoende spelmateriaal dat ook geschikt is voor kinderen van de Bso en de 

kinderen zijn bekend met de medewerkers van deze groep. 

Dagindeling 
Op de groep werken we met een vast ritme.  

Schoolweken 

Tijd Activiteit 

15.30-16.00 uur Kring met zingen, gebed, Bijbelverhaal 
Drinken, fruit en groente   

16.00-17.00 uur Activiteit of vrij spel buiten of binnen  

16.00-18.00 uur Kinderen worden opgehaald  

 

Vakantie 

Tijd Activiteit 

08.30-09.30 uur  Kinderen worden gebracht  

09.30-10.00 uur Kring met zingen, gebed, Bijbelverhaal 
Drinken en fruit 

10.00-12.00 uur Activiteit of uitstapje  

12.00-12.30 uur Lunch 

12.30-15.00 uur Activiteit of uitstapje 

15.00-15.30 uur Kring met groente en water  

15.30-18.00 uur Activiteit of vrij spel  

16.00-18.30 uur  Kinderen worden opgehaald 

 

Vervoer 
Kinderen worden van school opgehaald met de bus, stint, fiets of lopend. Voor de planning is het van 

groot belang dat tijdig wordt doorgegeven wanneer kinderen niet hoeven te worden opgehaald van 

school. We vragen u dit door te geven aan de medewerker van de locatie waar uw kind opgevangen 

wordt, tot uiterlijk een uur voor tijd. 

Bambino draagt zorg voor veilig vervoer. We hebben goedgekeurde, veilige kinderstoelen en de bus 

wordt goed onderhouden. Tevens hebben we een handboek vervoer voor de chauffeur en de 

medewerkers met daarin alle belangrijke informatie. Dit handboek is aanwezig in de bus en op elke 

locatie. 

 

. 
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Beroepskracht-kind-ratio 

Bambino roostert medewerkers in volgens de geldende beroepskracht-kindratio (BKR). Per dag kan er 

maximaal drie uur worden afgeweken van de BKR.  

Op de volgende momenten wordt er wel afgeweken van de BKR:  

• 08.00 – 09.00 uur (tijdens schoolvakanties en studiedagen) 

• 12.30 – 14.00 uur (tijdens schoolvakanties en studiedagen) 

• 17.30 – 18.00 uur (tijdens schoolweken, schoolvakanties en studiedagen) 

Op de volgende momenten wordt er niet afgeweken van de BKR: 

• 07.00 – 08.00 uur 

• 09.00 – 12.30 uur 

• 14.00 – 17.30 uur 

• 18.00 – 18.30 uur 

Activiteiten 
Kinderen die naar de Bso komen, laten wij zoveel mogelijk vrij om te spelen wat zij willen. Ze ‘moeten’ 

al zoveel de hele dag op school. We willen de kinderen helpen om de tijd op de Bso naar hun eigen 

wensen en voorkeuren door te brengen. 

De kinderen starten in hun eigen basisgroep met het kringgesprek en drinken. Daarna kan elk kind vrij 

kiezen aan welke activiteit het wil deelnemen, hierbij is het mogelijk dat kinderen van beide 

basisgroepen met elkaar optrekken tijdens dezelfde activiteit. Afhankelijk van de groepsgrootte sluiten 

de kinderen de dag af in hun eigen basisgroep of als samengevoegde groepen. 

De kern van de pedagogiek op de Bso is het begeleiden van kinderen naar zelfstandige en zelfredzame 

personen die er plezier in hebben zich te ontwikkelen, verantwoordelijkheid te nemen voor zichzelf en 

de omgeving en respect te hebben voor andere mensen en meningen. Vanuit de veilige basis in de 

basisgroep stimuleren we kinderen om deel te nemen aan diverse activiteiten en daarin steeds meer 

eigen keuzes te maken en zelf initiatief te nemen. De activiteiten die we aanbieden zijn onder andere: 

• 1x per week gaan de kinderen met de pedagogisch medewerker naar de gymzaal waar ze hun 
motorische vaardigheden kunnen ontwikkelen, ze leren samenwerken en communiceren.  

• Dagelijks wordt er met de kinderen buiten gespeeld. Op het grasveld staat een groot klimrek en is 
er ruimte om te rennen en te ballen of wat de kinderen zelf maar willen doen. 

• Dagelijks wordt een creatieve activiteit aangeboden aan de kinderen. Kinderen zijn vrij om te kiezen 
of ze hier aan mee willen doen. 

• Kinderen kunnen zich inschrijven voor een theaterworkshop. Dit is een workshop voor een langere 
periode waarvoor de kinderen zelf het script schrijven, decor bouwen, attributen maken, liedjes 
maken en samenwerken. 

• Er is een leeshoek met een diverse aanbod aan boeken ter ontspanning en voor de cognitieve 
ontwikkeling van de kinderen 
 

De pedagogisch medewerkers zijn ondersteunend en stimulerend in het contact tussen de kinderen 

onderling. Tijdens het samenspel en kringgesprekken maken kinderen kennis met begrippen als 

samenwerken, samen ervaren, op je beurt wachten en een bijdrage leveren aan het algemeen belang. 

De pedagogisch medewerker fungeert als bruggenbouwer tussen de kinderen in de groep en begrenst 

en ondersteunt kinderen bij het oplossen van conflictsituaties. We bieden ruimte voor initiatieven van 

het kind. Tijdens het spelen en de omgang in de groep leren de kinderen samen te werken, te delen en 

respect voor elkaar te hebben. De pedagogisch medewerker draagt er zorg voor dat de nieuwe en 

jongste kinderen rustig kunnen wennen en geeft de oudste kinderen de ruimte om nieuwe dingen te 

ontdekken. Bso-kinderen maken zelf keuzes voor spelactiviteiten en met wie zij spelen. Naarmate de 

kinderen ouder worden, ontwikkelen ze zelf hun vriendengroep. Met ondersteuning van de pedagogisch 

medewerker ontwikkelen ze in de groep verantwoordelijkheid voor anderen en weerbaarheid om voor 

zichzelf op te komen. De pedagogisch medewerker sluit aan bij de mogelijkheden en behoeftes van het 

kind en stimuleert interactie en vriendschapsvorming tussen de kinderen. 
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Kinderen worden gestimuleerd om zo zelfstandig mogelijk te handelen en daardoor ook het 

zelfvertrouwen te ontwikkelen, door te oefenen met verantwoordelijkheid, veilig gedrag en 

zelfredzaamheid. Met het zelfstandigheidsformulier vragen wij schriftelijke toestemming aan 

ouders/verzorgers voor enkele activiteiten die een kind vanaf 7 jaar zelfstandig mag ondernemen.  

Elke vakantie heeft een thema dat dagelijks terugkomt in de activiteiten. Door een vakantiebrief wordt u 

geïnformeerd over het programma. Kinderen worden betrokken bij de samenstelling van het thema en 

de activiteiten. 

Uitstapjes 

In de schoolvakanties en op studie dagen worden er regelmatig uitstapjes of bijzondere activiteiten 

georganiseerd voor de kinderen. De ene keer is dit in de buurt van de Bso zoals naar een park of een 

speeltuin. Een andere keer is een uitstapje verder weg (strand, bos). Bij uitstapjes houden wij rekening 

met de groepsgrootte. Er worden nooit uitstapjes gedaan met een groep groter dan 30 kinderen. Voor 

het maken van een uitstapje zijn werkinstructies opgesteld waar medewerkers zich aan dienen te 

houden. 

Oudercommissie 

Bambino vindt het belangrijk dat ouders betrokken zijn bij de kinderopvang. De oudercommissie bestaat 

uit ouders waarvan één of meerdere kinderen worden opgevangen bij Bambino. De oudercommissie 

overlegt regelmatig met de manager kinderopvang en heeft vooral als taak het bewaken van de 

dagelijkse gang van zaken, het beleid en de kwaliteit. De bevoegdheden zijn voornamelijk adviserend 

(zowel gevraagd als ongevraagd adviesgevend) en voldoen aan de Wet Medezeggenschap. U kunt de 

oudercommissie bereiken via: oudercommissie@bambino-kinderopvang.nl. 
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