Speelparadijs voor je
schoolkind
Op zoek naar uitdagende
& leuke opvang voor en na
schooltijd? Kies voor Kibeo.

gemiddeld
€ 1,27 netto
per uur

Plezier maken en ontspannen voor en na
schooltijd staat voorop!
Een gaaf spel doen, buitenspelen of aan de
slag met je creativiteit? Jouw kind beslist
samen met vriendjes wat ze gaan doen!
De BSO zit vaak in of bij de school; handig
voor jou en vertrouwd voor je kind.
Ook tijdens de schoolvakantie is er een
leuk programma op de BSO; de VakantiemiX. Geen vakantiedag is hetzelfde!

Zo leuk kan
kinderopvang zijn

Ervaar het zelf
Wil je zelf ervaren hoe fijn je kind
kan spelen en ontdekken op de
BSO?
Maak een afspraak voor een
rondleiding of stap binnen bij een
vestiging naar keuze. We maken
graag kennis met jou en je kind!

Welkom bij
Kibeo Kerkplein
Nieuwe vriendjes maken en spelenderwijs leren
Je kind (4 t/m 12 jaar) wordt met open armen ontvangen door onze vaste pedagogisch medewerker Nelleke. Voor schooltijd kan je zoon of dochter rustig
de dag beginnen bij de VSO. En na schooltijd krijgt je kind alle ruimte om zijn
of haar talent te ontdekken met leuke en leerzame activiteiten. Je kind gaat
samen met vriendjes en vriendinnetjes op avontuur en ze bedenken samen
met welke thema’s ze aan de slag gaan. Dat is niet alleen leuk, maar zo leert je
zoon of dochter ook samenwerken!
Extra leuk
• Een kleinschalige vestiging met volop aandacht voor je kind
• We gaan vaak naar buiten en spelen op het ruim opgezette speelplein
• We zijn gevestigd in OBS De Schoener waarmee we nauw samenwerken
Wil je kijken of Kibeo bij jullie past?
Je bent van harte welkom voor een rondleiding! Maak een afspraak via
n.vandenbrink@kibeo.nl of stap eens binnen bij Kibeo Kerkplein. We maken
graag kennis met jou en je zoon of dochter!
Vriendelijke groet,

Natasja Oggel van den Brink
Vestigingsmanager

Contactgegevens
Kibeo Kerkplein
Schuitkade 2 (ingang basisschool)
4318 EH Brouwershaven
n.vandenbrink@kibeo.nl
06 83 52 88 14

Openingstijden
Buitenschoolse opvang:
Geopend op ma, di, do tot 18.30 uur

Volg je kind online

Via de ouderportal ‘Mijn Kibeo’ en onze
Facebookpagina zie je wat je wat je kind
allemaal beleeft en leert!

