Praktische informatie
buitenschoolse opvang Aldenhove

Straat + huisnummer
Postcode + plaats
Telefoonnummer
E-mail
LRK nummer
Openingstijden

Clustermanager
E-mail

Aldenhof 62-01
6537 DJ Nijmegen
024 344 68 35
bsoaldenhove@kion.nl
112264669
Na school tot 18.00 uur op donderdag
Andere schooldagen en vakanties 8.00 tot 18.00 uur bij
bso De Prins
Jolisca Bouw
j.bouw@kion.nl

Basisgroepen en medewerkers
Bij onze locatie is één verticale basisgroep op de begane grond waar in de
ochtend de peutergroep zit. De kinderen maken gebruik van verschillende
ruimtes:
De huiskamer waar we na schooltijd gezamenlijk met Tandem iets drinken en
fruit eten. Daarna bekijken we of kinderen (kunnen/willen) aansluiten bij de
activiteiten van Tandem.
De speelruimte beneden in school om onder begeleiding te rennen en voor sport
en spel.
De aula waar ze kunnen spelen en oefenen voor bijvoorbeeld een optreden. De
oudere kinderen mogen hier, met toestemming van hun ouders, zonder toezicht
gebruik van maken.
De speelplaats om de school waar de kinderen onder begeleiding van een of
meerdere pedagogisch medewerkers spelen.
Bij deze locatie werken twee pedagogisch medewerkers en soms stagiaires.
Belangrijk en meenemen
 Schone kleren in geval van een ongelukje;
 Jas/das/handschoenen met naam erop of erin;
 Als je kind ziek is, laat je dit altijd weten via het Ouderportaal of telefonisch;
 De verjaardag van je kind wordt in overleg met de ouders gevierd bij de bso.
Je kind mag een gezonde traktatie meebrengen. Voor ideeën kijk op:
http://bit.ly/Voedingscentrum4-12;
 Bakje/vakje: hierin leggen we de knutselwerkjes van je kind om mee naar
huis te nemen. Bij alle groepen is er een algemene ‘meeneembak’, fijn als je
hier elke dag even in kijkt en de werkjes van jouw kind mee naar huis neemt;
 Kijk regelmatig op het Ouderportaal en informatiebord voor mededelingen.
Mentor
Een van de pedagogisch medewerkers is de mentor van je kind. Zij/hij voert met
jou het welkomstgesprek en de vervolggesprekken over de ontwikkeling van je
kind.
Bij brengen en ophalen kun je altijd vragen stellen aan alle pedagogisch
medewerkers van de groep. Wil je een extra gesprek dan kan je hiervoor een
afspraak maken.

Met opmaak: Duits (standaard)

Met opmaak: Frans (standaard)

Drie-uursregeling
Het aantal pedagogisch medewerkers wat aanwezig moet zijn, is afhankelijk van
het aantal en de leeftijd van de kinderen. Wij zorgen ervoor dat dit inzichtelijk is
door registratie in het Ouderportaal dat we per dag nooit meer dan drie uur per
dag afwijken van de beroepskracht/kind ratio (BKR).
We wijken in de schoolweken niet af van de BKR tussen 15.15 en 17.30 uur en
op woensdag en vrijdag niet tussen 12.00 en 17.30 uur. In de vakantieweken
wijken wij niet af van de BKR tussen 9.00 en 12.00 uur en tussen 13.00 en
17.00 uur.
Mogelijk wijken we in de schoolweken af van de BKR tussen 17.30 en 18.00 uur
en in de vakantieweken tussen 8.00 en 9.00 uur, tussen 12.00 en 13.00 uur en
tussen 17.30 en 18.00 uur.
Pedagogisch handelen
Op de homepage van de KION website vind je onder ‘Zo werken wij’ algemene
informatie over onder andere ons pedagogisch beleid, over wennen, over
veiligheid en gezondheid. Dit is beleid waar we als locatie van KION naar
handelen.
Op onze locatiepagina staat bij ‘Zo handelen wij’ de voorbeelden beschreven
hoe we elke dag handelen bij onze locatie.
We wensen jullie een fijne tijd bij ons en voor vragen kun je altijd bij ons terecht.
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