Buitenschoolse opvang
Kinderen ontwikkelen zich niet alleen op school, maar ook thuis, in hun vrije tijd en op de
buitenschoolse opvang (BSO). Om die werelden met elkaar te verbinden, werkt de
Pr. Beatrixschool nauw samen met Junis Kinderopvang. Op de locaties van Junis vindt uw kind een
veilige en tegelijkertijd uitdagende omgeving, zowel voor en na school als tijdens de vakanties. U
kunt kiezen uit verschillende opvangvormen, aansluitend bij uw gezinssituatie en uw voorkeuren.

Naschoolse opvang
Wanneer de school uit is, gaan de kinderen naar de BSO. De oudere kinderen doen dit vaak
zelfstandig, terwijl de jongere kinderen door de Junis-medewerker worden opgehaald uit de klas Op
de locatie staat al iets te drinken en te eten klaar. Daarna kiezen de kinderen een activiteit die bij hen
past: knutselen, buiten spelen, koekjes bakken of gewoon even lekker chillen en een stripje lezen. De
medewerkers spelen met een afwisselend aanbod in op de interesses en voorkeuren van uw kind.

Ontbijtclub
Op de Beatrixschool organiseert Junis een gezamenlijke ontbijtclub. Vanaf 7.00 uur tot 8.00 uur
kunnen de kinderen hier rustig aan de dag beginnen met een lekker ontbijtje. Natuurlijk is er ook nog
tijd om even samen te spelen, voordat de school begint. Om 8.25 uur zorgen we dat u kind in de klas
zit

Vakantieopvang
Tijdens de schoolvakanties is er vakantieopvang. De kinderen trekken er dan vaker op uit en op de
locatie worden gevarieerde binnen- en buitenactiviteiten georganiseerd. Als de kinderen een leuk
idee hebben, dan neemt Junis die graag mee in het programma. U kunt deze vakantieopvang los
afnemen of in combinatie met naschoolse opvang. Ook op de thema BSO’s is vakantieopvang
mogelijk voor kinderen vanaf 8 jaar.

Gastouderopvang
U kunt ook kiezen voor gastouderopvang via Junis. De kinderen gaan dan mee naar het huis van de
gastouder of blijven samen met de gastouder in hun eigen vertrouwde omgeving. Over de gewenste
dagen en tijden maakt u onderling goede afspraken. Het gastouderbureau van Junis Kinderopvang
bemiddelt en begeleidt het contact tussen u en de gastouder.

Meer weten?
Wilt u uw kind opgeven voor voor- of naschoolse opvang of heeft u vragen over welke opvangvorm
het beste bij uw kind past? Dan kunt u bellen met één van de medewerkers van de Klantenservice
van Junis Kinderopvang. Zij zijn op werkdagen van 9:00 tot 17:00 uur telefonisch bereikbaar op
0172 – 745 850 en per e-mail op klantenservice@junis.nl.

