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Buitenschoolse opvang bij 
Kinderopvang 2Samen

Bij onze bso’s beleven kinderen volop avontuur, maken ze 

samen veel plezier én ontdekken ze hun talenten. Bovenal 

zorgen we ervoor dat ieder kind zich bij ons thuis voelt en 

altijd zichzelf mag zijn. We bieden een veilige basis met 

vertrouwde medewerkers waar uw kind altijd terecht kan. 

Wij zien bso-tijd als vrije tijd waarin kinderen kunnen én mogen 

ontspannen. Zeker na een drukke schooldag. Even rustig 

napraten, een boekje lezen of je huiswerk maken: het mag 

allemaal. Natuurlijk is er bij ons ook van alles te beleven!

Meest uitgebreide
activiteitenaanbod in de regio 
Onze eigen activiteitenspecialist KICKS verzorgt een 

uitdagend en gevarieerd aanbod. Kijk voor een  

uitgebreide indruk op 2samen.nl/kicks. Bij ons beleven 

kinderen dan ook geweldige (mid)dagen bomvol  

uitdagende spellen, workshops, vakantieprogramma’s 

zoals survivaldagen en zelfs een zomerkamp.  

Ook moedigen we onze vaste medewerkers aan om hun 

hobby’s en talenten in te zetten. Zo maken we onze bso 

nog leuker!



Naar buiten

Kinderen zijn in onze bso’s veel buiten te vinden.  

Waar mogelijk leggen we natuurtuinen of speelpleinen met 

natuurlijke elementen aan. We gaan er ook geregeld op uit. 

Naar het bos, strand of museum bijvoorbeeld. 

Samen groeien

Als kinderen ouder worden, hebben ze meer behoefte om 

zelf te ontdekken. Onze pedagogisch medewerkers spelen 

daar goed op in. Zij zijn opgeleid om kinderen van 4 tot 13 

jaar te begeleiden in hun ontwikkeling en toe te werken 

naar steeds meer zelfstandigheid.



Kinderen beslissen mee

Bij 2Samen vinden wij het belangrijk om kinderen te 

betrekken bij beslissingen die hen direct aangaan. Er is veel 

ruimte voor hun ideeën. Dat kan bijvoorbeeld gaan over het 

activiteitenaanbod, het aanschaffen van nieuw speelgoed of 

de inrichting van de bso. 



2SAMEN.NL THUIS IN KINDEROPVANG

ja
n

u
a

ri
 2

0
1

9
 (

4
.0

0
0

)

Bel voor meer

informatie met 

onze afdeling  

Planning & Advies:

070 338 55 00

Vraag een vrijblijvende 
rondleiding aan
U bent van harte uitgenodigd voor een vrijblijvende rondleiding en 

een persoonlijke kennismaking. De locaties en contactgegevens 

van onze bso’s vindt u op 2samen.nl.

Kosten kinderopvang
Wat kinderopvang kost, hangt af van de persoonlijke situatie.  

Met onze handige Rekentool op 2samen.nl kunt u de kosten 

berekenen. Als u nog vragen heeft, kunt u natuurlijk altijd bij ons 

terecht. 

Inschrijven
U kunt zich online inschrijven. 

Ga daarvoor naar 2samen.nl en klik op INSCHRIJVEN.
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070 338 55 00

info@2samen.nl

2samen.nl/contact

Stichting

Kinderopvang 
2Samen


