
“ Ook aanSprekende 
thema’S zIjn een vast 
onderdeel van onS 
prograMMa zoalS 
optredenS, dieren etc.”

“ We overleggen met 
u wat het beste is 
voor uw kind”
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Vertrouwd dichtbij in Valkenswaard

©
 9/2020 H

orizon K
inderopvang | D

esign &
 P

rint M
arC

om
eleon

Leenderweg

W
aa

lre
se

w
eg

Dommelseweg

Lu
ike

rw
eg

M
aa

st
ric

ht
er

w
eg

De Vest

Eu
ro

pa
la

an
Ei

nd
ho

ve
ns

ew
eg

meer weten?meer weten?
Twijfel niet om contact met ons op te nemen voor 
vragen, opmerkingen of eventuele andere zaken.

Danique Mies (Directeur)
bel 06 83 03 46 82, of email
d.mies@horizonkinderopvang.nl
Aanwezig op maandag t/m vrijdag

Buitenschoolse opvang
Hoefsmidwei 4
5551PN Dommelen
040 760 10 50
www.horizonkinderopvang.nl/schepelweyen



Jarenlange ervaring!
BSO Schepelweyen maakt deel uit van 
Horizon Kinderopvang, een bekende naam 
in Valkenswaard. Met ruim 25 jaar ervaring 
weten de professionals goed hoe zij passende 
aandacht kunnen bieden. Ze zorgen voor 
harmonie in de groep, waar ieder kind zichzelf 
mag zijn. Onze BSO is niet groot, en biedt 
toch allerlei mogelijkheden: van toneelspel 
tot knutselen, van sport en spel tot samen 
kokkerellen. 
Binnen ons aanbod hebben wij ook oog voor 
elk individueel kind. De kinderen leren goed 
met elkaar omgaan en ook om voor zichzelf op 
te komen. Onze Pedagogisch Professionals 
begeleiden de kinderen hierin.

Vakantieprogramma
Ons vakantieprogramma is beroemd! Ons 
creatieve team zorgt ervoor dat kinderen prachtige 
avonturen beleven. We werken regelmatig samen 
met BSO Agnetendal. Het kan dus zijn dat wij onze 
locaties samenvoegen voor een optimaal spel- en 
activiteitenaanbod. . 

Benieuwd naar onze gezellige bso? 
Maak dan een afspraak en kom een keer kijken 
of gewoon meedoen!
Of kijk op:  
www.horizonkinderopvang.nl/locaties/
schepelweyen
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“ Veilig en schoon, 
ook dat vinden we 
belangrijk”

Bso
SChepElWeyEN

SamenwerkingSamenwerking

Spel en plezier staan voorop! 
BSO Schepelweyen: een plek om heerlijk 
met vriendjes en vriendinnetjes samen te 
spelen voor- en na schooltijd. Onze BSO is 
niet te groot maar ook niet te klein. Op een 
dag mogen er maximaal 44 kinderen komen 
spelen. Hierdoor kennen alle kinderen elkaar, 
houden we het overzichtelijk maar ook 
laagdrempelig. De kinderen kennen elkaar al 
van Basisschool de Schepelweyen en/of uit 
de buurt. 

Spel en plezier staat voorop. We werken 
aan activiteiten in het kader van een thema, 
denk daarbij aan knutsel-, kook-, sport- en 
spelactiviteiten. Willen de kinderen niet 
deelnemen? Dan is er nog genoeg ruimte op 
het podium en de andere speelhoeken voor 
vrij spel. Interesses mogen altijd met ons 
gedeeld worden, zodat de kinderen een stem 
hebben en wij het aanbod nog beter kunnen 
afstemmen!

Door onze persoonlijke aanpak voelen u 
en uw kind zich snel thuis op onze BSO!

Basisschool en Peuterdorp 
BSO Schepelweyen is gevestigd in 
Basisschool de Schepelweyen samen 
met Peuterdorp Olke Bolke en Kiekeboe. 
We werken onder één dak waardoor 
samenwerking vanzelfsprekend is. Door 
de korte lijntjes, goede communicatie en 
gezamenlijke activiteiten kunnen wij een 
divers aanbod aanbieden.

Ouders
Wij vinden het erg leuk om ouders te laten 
zien wat wij doen. Mede hiervoor hebben 
wij een ouderportaal: Konnect. We kunnen 
elkaar via deze weg contacteren, foto’s 
sturen van de kinderen en ook kan de 
absentie hierin worden doorgegeven. 
Binnen onze visie zijn ouders onmisbaar.

“ We dagen 
de kinderen 
graag uit”


