
Waarom bso bij Ska?
Lol hebben in je ontwikkeling! Lekker rennen, ravotten 
en balletje trappen. Zo leer je het meest! Met onze 
activiteiten sluiten we aan bij de verschillende interesses 
en ontwikkelingsfases van de kinderen. Slijm maken, 
een skateclinic, champignons kweken, zwemles onder 
bso-tijd of creatieve workshops volgen bij Scholen in 
de Kunst of Flint? Bij ons is niets te gek. Ook kinderen 
die wat extra aandacht of begeleiding nodig hebben zijn 
welkom. Je mag zijn wie je bent bij ons!

Ska Kinderopvang biedt diverse pakketten. Van 
schoolweken, vakantieweken of een combi van die twee, 
tot alleen opvang op studiedagen. Aan jou de keuze.

Opvang nodig voor schooltijd? Ook dat kan. Op Ska-bso de 
Torenkamer bieden wij voorschoolse opvang aan kinderen 
van de basisscholen in Kattenbroek. 

Coole tienergroep
Te oud voor de bso? Dan voel je je vast thuis op tienergroep 
Cooldown (in Calveen)! We nemen onze tieners serieus, 
dus je bepaalt bij ons zelf wat je doet in je vrije tijd. Vloggen, 
oude meubels pimpen of bijvoorbeeld een snuffelbezoek 
aan een echt bedrijf. Onze medewerkers denken graag met 
de kinderen mee!

Speelleergroep 
Wij noemen onze peuterwerkplaatsen en voorscholen 
voortaan ‘speelleergroepen’. De speelleergroep is onze 
peuterspeelzaal ‘nieuwe stijl’, voor peuters van 2 tot 
4 jaar. Op de speelleergroep spelen peuters heerlijk 
samen. Dat is leuk én leerzaam. Rekening houden met 
anderen, samenwerken, delen, op je beurt wachten... 
Allemaal vaardigheden die kinderen nodig hebben op de 
basisschool en in hun hele latere leven. 

Openingstijden 

Speelleergroep (2 - 4 j): 
op maandag t/m donderdag 8.30 – 11.30 uur 
Voorschoolse opvang (4 – 14 j): bij voldoende vraag 
op alle werkdagen, van 7.30 – 8.30 uur
Opvang na schooltijd (4 – 12 j): 
alle werkdagen van 14.00 – 18.30 uur 
Tienergroep Cooldown (10 – 14 j): 
alle werkdagen van 14.00 – 18.30 uur

Waarom een kindcentrum?
Basisschool de Breede Hei en Ska Kinderopvang realiseren 
een kindcentrum om samen de ontwikkeling van de 
kinderen optimaal te kunnen begeleiden. Het wordt een 
fijne, vertrouwde plek voor kinderen van 2 tot 12 jaar. 
We werken toe naar één pedagogische visie op 
ontwikkeling en educatie, en één werkwijze. Dat is niet 
alleen goed voor je kind, maar ook prettig voor jou als 
ouder.

In kindcentrum 
Breede Hei start Ska 
Kinderopvang 
per 27 augustus 
bso en een 
speelleergroep. Inschrijven voor 1 augustus 

= gegarandeerd plek + je ontvangt 
een te gek Ska-pakket!

Ska opvang beleven? Kom een keer 
kijken of spelen bij ons. 

Wil je meer informatie of je kind aanmelden voor 
de speelleergroep, bso of tienergroep? 
Ga naar www.ska.nl of 033 - 470 13 03. 
We helpen je graag verder!




