
BSO ’t Zand van start in brede school de “Bloeikas” 
De eerste maand van 2021 is alweer voorbij en we hadden de start van onze nieuwe BSO anders 
voorgesteld. Door de lockdown zijn we momenteel alleen open voor noodopvang.  
Zodra we weer regulier open kunnen, bieden we graag de mogelijkheid om kinderen gratis een 
keertje kennis te laten maken met onze BSO. Bij belangstelling kan via telefoonnummer: 06-27 15 06 
11 contact opgenomen worden met Mirthe of Jolanda, de enthousiaste pedagogisch medewerkers 
van peuterschool de Zandbak en BSO ’t Zand.  
  
Bij de BSO van Kappio ligt het accent op techniek en cultuur. De diverse ruimtes binnen de school 
bieden volop mogelijkheden voor onderzoekend experimenteren, techniek en muziek. Dat kinderen 
plezier hebben, vinden wij heel belangrijk en daarom bieden wij een afwisselende vrijetijdsbesteding. 
We laten de kinderen hun talenten ontdekken en stimuleren hen daarin. De BSO sluit naadloos aan 
op de behoeftes van kinderen. Er kan actief plezier worden gemaakt of zij kunnen zich rustig 
ontspannen na een drukke schooldag. Kinderen kunnen vanaf 7.15 uur al terecht bij de VSO en uit 
school tot 18.15 uur in de BSO. Meer informatie over de mogelijkheden? Kijk op www.kappio.nl of 
neem contact op met het servicebureau via 0223-534 797.  
 
De verbinding wordt steeds meer opgezocht binnen de Bloeikas. We proberen elkaar te vinden op 
het kleuter/peuterplein. We spelen met regelmaat samen buiten op het schoolplein, waar we hard 
voor actie aan het voeren zijn. Laat het schip varen!  Kleuters en peuters kunnen immers veel van 
elkaar leren! Zo verloopt de overstap naar het onderwijs natuurlijk en spelenderwijs.  
 
Wilt u meer informatie over de peuterschool dan kan er altijd gebeld worden. Wij zijn van maandag 
t/m donderdag geopend van 08.30 tot 12.30 uur. Tevens kunt u kiezen voor een verlengde 
openingstijd tot 13.45 uur waardoor wij een aansluiting hebben op de schooltijden. 
Via telefoonnummer: 06-27 15 06 11 contact opgenomen worden met Mirthe of Jolanda, de 
enthousiaste pedagogisch medewerkers van peuterschool de Zandbak en BSO ’t Zand. Meer 
informatie over de mogelijkheden? Kijk op www.kappio.nl of neem contact op met het servicebureau 
via 0223-534 797.  
  
Met vriendelijke groet, 
  
Sonja Klare 
Manager Marketing, Communicatie en Klantadvies 
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