bso en tso
Parkschool
In onze opvang zitten kinderen bovenop de pret. Letterlijk kunnen we wel zeggen, want onze bso
is gevestigd op de zolder van de Parkschool. Dat klinkt spannend… en dat is het ook! Maar het is
hier vooral heel gezellig en fijn om te zijn.

Plezier en vertier, kinderen vinden het hier
Kinderen kunnen bij ons na schooltijd volop ontspannen en relaxen. Dat is natuurlijk ook de bedoeling: even
bijkomen van de drukke schooldag en even helemaal zichzelf zijn. Samen spelen en samen chillen. Daarvoor
hebben we onze grote zolder verdeeld in twee lichte ruimtes, beide nét opgeknapt en opgefrist. Superfijne
plekken voor twee gezellige groepen. Trouwens, als het druk is gebruiken we ook de hal van de school, hier
hebben de oudste kinderen het altijd enorm naar hun zin.

Even ontspannen op de bso en tso
Waar kinderen op school veel ‘moeten’, gaat het bij ons vooral om ‘mogen’. Kies maar wat je wilt doen,
zeggen we vaak. Knutselen, spelen in de poppenhoek of bouwhoek of samen chillen op een rustige plek,
het kan en het mag. Natuurlijk bieden we ook leuke activiteiten aan, want inspiratie hebben onze zeven
enthousiaste PM’ers volop.
Net als binnen is het ook fijn om buiten te zijn. Dat is hier goed geregeld. Naast dat we vlakbij Park Eekhout
liggen heeft de Parkschool een groot speelplein. Fijn voor druktemakers en heerlijk voor rustzoekers, want
er is alle ruimte om te bewegen of om even lekker in het zonnetje te zitten. Het plein is bovendien omheind,
dus ook nog eens veilig.
Het plein is ook de thuisbasis van onze tso, waar kinderen zich vermaken in de
middagpauze. Een half uur samen spelen en samen even het vizier op plezier.
Onder toezicht uiteraard, van gezellige en betrokken vrijwilligers.

Meer informatie over deze locatie en over Doomijn vind je op www.doomijn.nl. Of neem direct
contact op met de locatie zelf (zie gegevens hieronder). Aanmelden kan via onze afdeling
Klantadvies, t: (038) 421 45 21 of klantadvies@doomijn.nl.
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