
 

 

Zo Kinderopvang 
 

Spelenderwijs leren op de buitenschoolse opvang (BSO) 
Kinderen in alle leeftijden leren bij Zo Kinderopvang spelenderwijs. Kinderen vervelen zich niet! En nog 
belangrijker: onze opvang geeft uw kind een blijvende voorsprong. Want Zo Kinderopvang is zoveel meer dan 
alleen een plek waar we uw kind opvangen terwijl u werkt. Bij Zo kennen wij uw kind écht en doen we er graag 
alles aan om uw kind vertrouwd en vol plezier te begeleiden.  
 

BSO bij Zo aan de 2e Sweelinckstraat  
De BSO is bij Zo aan de 2e Sweelinckstraat in een monumentaal pand voor de jongste kinderen en in de direct 
naastgelegen Maranathakerk voor de oudste kinderen. De BSO heeft elke dag een uitgebreid 
activiteitenprogramma waaruit een kind zelf mag kiezen. We stemmen onze thema’s af op recente belevenissen 
van de kinderen, op bijzondere gebeurtenissen of op onderwerpen aanhakend op de school. Kinderen bepalen 
zelf mee in, onder andere, de zeer actieve kinderraad. En, we spelen veel buiten!  
 
Bij de BSO van Zo aan de 2e Sweelinckstraat werkt een vast team van vrouwelijke en mannelijke pedagogisch 
medewerkers die verschillende expertisegebieden hebben, zoals sport, cultuur, poppenkast, theater, creativiteit 
en koken. Al onze medewerkers hebben een diploma Kinder-EHBO dat ze jaarlijks up to date houden.  
 

De BSO van Zo aan de 2e Sweelinckstraat: 
 heeft een veel besproken vakantie programma  
 hanteert “de Vreedzame school” in navolging van Nutsschool MM Boldingh 
 heeft medewerkers van de BSO die ook helpen bij het verzorgen van de TSO (tussenschoolse opvang) op 

school. Grote kans dat uw kind onze medewerkers kent 
 draagt Nutsschool MM Boldingh een warm hart toe; we komen graag op de school, hebben goed contact 

met de medewerkers van de school en zijn trots op onze samenwerking 
 biedt u vaste of flexibele opvang, vakantieopvang en BSO-contracten met of zonder schoolvakanties en een 

onbeperkte ruilgarantie gedurende het schooljaar 
 organiseert een aantal grote activiteiten in de wijk, gewoon omdat we dat leuk vinden. En iedereen mag 

daaraan meedoen:  
 Carnaval  
 Nationale Straatspeeldag 
 Strandsportdag in de zomervakantie  
 Een jaarlijks voetbaltoernooi in het Westbroekpark 
 Sint Maartenoptocht door Duinoord/Reinkenstraat en zoveel meer 

 organiseert kinderfeestjes naar wens op locatie of op de BSO locatie  
 
Wilt u meer weten over Zo aan de 2e Sweelinckstraat of wilt u een keer langskomen om sfeer te proeven? We 
ontvangen u graag! U kunt ook alvast hier online een kijkje nemen.  
 
Vestigingsmanager BSO: Mark Augustinus 
t 070 310 78 03  

e 2esweelinck@zokinderopvang.nl  

 
Houdt uw kind van de natuur en wilt het veel buiten spelen, dan is de outdoor BSO (of een combinatie!) 

wellicht een idee! Hier leest u daar meer over. 

 

https://www.zokinderopvang.nl/vestigingen/1-zo_aan_de_2e_sweelinckstraat
mailto:2esweelinck@zokinderopvang.nl
https://www.zokinderopvang.nl/vestigingen/44-zo_outdoor_in_de_duinpan

