
 Zo vertrouwd 
en zo veel 
   te beleven!

KOM
BIJ ONS 
KIJKEN!

4-14 JAAR  |  BUITENSCHOOLSE OPVANG

Voorkant



Vanaf vier jaar is je kind van harte welkom op onze buitenschoolse opvang. 
Onze bso-locaties vind je in elke wijk van Oegstgeest, samen met onze 
kindercentra voor dagopvang en peuterspeelzaal. De bso is een fijne plek 
om met vriendjes en vriendinnetjes te spelen, aan sport of hobby te doen 
en de eerste stappen te zetten op weg naar zelfstandigheid.

Veilig en vertrouwd
Wij vangen je kind op in een vaste groep met  
leeftijdgenootjes. Op elke groep zijn er vaste  
pedagogisch medewerkers. Zo is er altijd een  
vertrouwd gezicht.

Opvang zonder zorgen
SKO werkt nauw samen met de scholen en andere 
partners in de wijk. Samen zorgen wij voor een  
natuurlijke overgang van school naar bso. En heeft 
je kind op een bso-dag sporttraining of cursus?  
Dan verzorgen wij het vervoer. Gratis!

   ‘Na school je 
lekker uitleven, 
        of juist even 
uitrusten: bso-tijd 
  is vrije tijd!’

Binnenkant links



Vakantieprogramma
In de schoolvakanties maken we leuke uitstapjes 
en organiseren we bijzondere activiteiten.  
Het programma is afgestemd op de leeftijd  
en interesses van je kind. In de zomerweken 
genieten we van het buitenleven bij de Blokhut 
aan de Kagerplas.

Van 4 tot 14 jaar!
Onze opvang is vertrouwd en uitdagend voor 
alle leeftijden. Ook voor de 8+ kinderen. Door 
oudere kinderen serieus te nemen, ze mee te 
laten denken en meer vrijheid te geven, blijven 
ze met plezier bij ons komen. 

Toptieners
De alleroudste kinderen hebben een eigen plek: 
Toptieners. Bij Toptieners leert je kind staps-
gewijs om op eigen benen te staan. Een prima 
voorbereiding op het voorgezet onderwijs en 
zelfstandig thuis zijn.

SKO-app
Via de SKO-app delen we de belevenissen en 
foto’s van je kind. Zo blijf je altijd betrokken en 
op de hoogte!

Voor het eerst naar de bso
De overstap naar school en 
bso kan best spannend zijn, 
voor je kind en voor jou als 
ouder. Daarom geven we jullie 
graag alle tijd en aandacht die 
nodig is om aan deze nieuwe 
fase te wennen. 

Ontspanning en ontdekken
Na een intensieve schooldag 
kan je kind zich bij ons uit-
leven, of juist even relaxen. 
Bso-tijd is vrije tijd! Je kind kan 
interesses ontdekken, hobby’s 
ontwikkelen, vrienden maken 
en nog veel meer. 

Buitenspelen
Onze buitenruimtes bieden 
volop uitdaging. Klimmen en 
rennen, spel en sport. In de 
moestuin kijken we hoe alles 
groeit en bloeit. We onder- 
zoeken de natuur, spelen in de 
modder en graven in het zand. 

Vso en tso
Wij vangen je kind niet alleen 
op na schooltijd, maar ook voor 
school, tussen de middag, op 
studiedagen en in de vakantie, 
als je dat wilt.

‘Al mijn vriendjes 
    zijn hier ook!’

Binnenkant midden



Altijd in de buurt
SKO is al meer dan 25 jaar dé 
kinderopvang in Oegstgeest. 
Met 9 kindercentra verspreid 
over Oegstgeest zitten wij 
altijd bij jou in de buurt!

Onze pedagogisch
medewerkers
Bij SKO werken we met ge-
kwalificeerde medewerkers. 
Zij doen hun werk met liefde, 
plezier en enthousiasme. Alle 
pedagogisch medewerkers 
worden in hun werk begeleid 
door een hbo-opgeleide peda-
gogisch coach. Met continue 
scholing en specifieke kennis 
over buitenschoolse opvang 
werken zij vanuit ons peda- 
gogisch beleid.

Tevreden ouders
Onze ouders vinden SKO een betrouwbare en 
professionele partner. Bij SKO voelt je kind zich 
veilig en vertrouwd. Dat blijkt ook uit onze hoge 
klanttevredenheid.

Zonder winstoogmerk
Wij zijn een stichting en werken zelfstandig,  
onafhankelijk en zonder winstoogmerk. Zo kunnen 
we hoge kwaliteit bieden voor een vriendelijke prijs.

Duurzaam en gezond
Een gezonde en duurzame omgeving… dat is 
waar we voor staan! Door altijd bewust bezig te 
zijn met een gezond leefklimaat, gezonde voeding 
en duurzaam gedrag.

‘Al mijn vriendjes 
    zijn hier ook!’

         ‘Al meer dan 25 jaar
     dé kinderopvang
              in Oegstgeest!’

Binnenkant rechts
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Waar vind je ons?
Op onze website  
www.sko-oegstgeest.nl 
vind je onze bso-locaties en 
opvang per school. 

Buitenschoolse opvang 
De Buren
Uit&Thuis
De Waaghals
Vuur&Vlam
Toptieners
De Vrije Vogels
Het Clubhuis
Het DOK

Peuterspeelzalen
Basje (Het Kindercircus)
Guusje, Montessori peuter-
groep en Startklas (Uit&Thuis)
Kraaiennest (Het DOK)

Dagopvang
Het Kindercircus
De Kindervlinder
Het DOK

Kom bij ons kijken!
We laten je graag onze buitenschoolse
opvang zien. Vraag een rondleiding aan  
via www.sko-oegstgeest.nl of bel ons voor 
een afspraak.

Openingstijden
Elke werkdag zijn we geopend van 7.30 uur  
tot 18.30 uur. Bij ons kindercentrum Uit&Thuis 
kun je zelfs al terecht vanaf 7.00 uur! Wij zijn 
gesloten op algemeen erkende feestdagen. 

Aanmelden
Je kunt je kind aanmelden via onze website: 
www.sko-oegstgeest.nl.

Informatie
Heb je nog vragen, neem gerust contact op  
met onze klantenservice. Zij zijn bereikbaar op  
werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.

 SKO Dagopvang 
 SKO Peuterspeelzalen
 SKO BSO

Flap
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SKO Bureau
Rustenburgerpad 2
2342 BT Oegstgeest

T 071 515 98 00
E info@sko-oegstgeest.nl

www.sko-oegstgeest.nl

    ’De professionaliteit, 
 drive en betrokkenheid 
       van de medewerkers 
    is echt geweldig.’

Achterkant


