
 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
 

 

Voor- en naschoolse opvang bij BSO de Vlieger 

SKOA verzorgt voor kinderen van Basisschool de Vlieger de 

voor- en naschoolse opvang. BSO de Vlieger is gevestigd in de 

Vlieger. Voor de kinderen is het ontzettend fijn dat ze tijdens 

de voor- en naschoolse opvang in hun vertrouwde omgeving 

blijven. 

BSO de Vlieger is geopend op maandag t/m vrijdag van  

7:00-8:30 en van 14:00-18:30. Tijdens vakanties of 

studiedagen zijn de kinderen afhankelijk van de pakketkeuze 

welkom van 7:00-18:30 uur.  

 
Dit doen we tijdens de voor- en naschoolse opvang 

We bieden kinderen voor schooltijd thee en/of water aan en 

zorgen voor een ontspannen begin van de schooldag. Kinderen 

mogen zelf uitkiezen wat ze willen doen tijdens de vso. 

 
Na schooltijd halen we de jongste kinderen op uit de klas, 

de oudere kinderen komen op eigen gelegenheid naar de 

opvangruimte. We eten fruit en drinken water of thee. Daarna 

is het motto: niets moet, veel mag. We spelen zo veel mogelijk 

buiten en bieden activiteiten aan waaraan meegedaan kan 

worden. Aan het eind van de middag is er nog een gezonde snack. 

Tijdens schoolvakanties is er een vakantieprogramma vol leuke 

activiteiten. 

Benieuwd wat opvang kost? 
Op skoa.nl/rekentool is het heel 

gemakkelijk om uit te rekenen wat 

buitenschoolse opvang kost. 

 

Aanmelden voor opvang 
Wil je je kind direct aanmelden, ga dan 

naar skoa.nl/contact/aanmelden. 

Voor vragen over aanmelden kun je 

contact opnemen met de afdeling 

Plaatsing op tel: 072 -5147147. 

 

Vragen? Bel gerust! 
Bel ons op 072-5147147 of e-mail naar 

info@skoa.nl. 

 
 
 

Flexibele opvang nodig? 

Flexibele opvang is mogelijk wanneer de 

groepsgrootte dit toelaat. Geef minimaal 4 weken 

van te voren het rooster door zodat we kunnen 

kijken of er aan gewenste opvangdagen voldaan 

kan worden. 

 

Aanbod Schoolweken Vakanties¹ Studiedagen 

 
Totaalpakket (nso) 

 
14:00 tot 16:00 uur / 

 
7:00 tot 18:30 uur 

 
7:00 tot 18:30 uur (gratis) 

14:00 tot 18: 30 uur 
  

 
Schoolwekenpakket² (nso) 

 
14:00 tot 16:00 uur / 

 
Geen opvang 

 
7:00 tot 18:30 uur (betaald) 

14:00 tot 18: 30 uur 
  

 
Vakantiepakket³ (nso) 

 
Geen opvang 

 
7:00 tot 18:30 uur 

 
Geen opvang 

 
Voorschoolse opvang (vso) 

 
07:00 tot 08:30 uur / 

 
Geen opvang 

 
Geen opvang 

07:30 tot 08:30 uur 
  

¹ Vakanties vastgesteld door Ministerie van OCW 

² Extra opvang tijdens vakanties is mogelijk 

³ Minimaal 3 vakantieweken per jaar afnemen 

Buitenschoolse opvang 

Voor kinderen van 4 tot 13 jaar biedt SKOA na schooltijd 

buitenschoolse opvang (bso). Op school moeten kinderen 

vaak al genoeg. Daarom geven we op de bso kinderen 

graag de ruimte om zelf te kiezen. In vakanties en tijdens 

studiedagen is de bso ook geopend. 

Informatie 

 

http://www.skoa.nl/rekentool
http://www.skoa.nl/contact/aanmelden
mailto:info@skoa.nl

