
Welkom bij Partou aan de Gedempte Gracht 25 
In het mooie schoolgebouw ICB Kaleidoscoop vindt u ons gezellig ingerichte bso. Wij bieden 
voor-, tussen- en buitenschoolse opvang voor alle kinderen van alle scholen in de leeftijd van 
4 tot 12 jaar.  

 
Voorschoolse opvang 
Begint u uw werkdag vroeg of heeft u een lange reistijd? Dan is de voorschoolse opvang van 

Partou een uitkomst. Uw kind kan hier ’s morgens in alle rust nog even lekker spelen met de 
andere kinderen en is er gelegenheid om het van huis meegenomen ontbijt op te eten. Wij 

zorgen ervoor dat uw kind op tijd in de klas wordt gebracht.  

 
Tussenschoolse opvang 
Meer informatie vindt u op de website van school onder het kopje “ouders” en dan 
“veelgestelde vragen”.  
 

Buitenschoolse opvang 
Op deze kleinschalige bso kunt u rekenen op goede zorg voor uw kind, in een veilige, 

liefdevolle omgeving. Persoonlijke aandacht en plezier staan voorop. Elke dag bieden de 
vaste professionele medewerkers een verrassend en gevarieerd programma aan. Elke 

maand werken we met een nieuw thema en rondom dit thema verzinnen we leuke 
activiteiten. We gaan veel naar buiten en werken samen met de andere Partou bso’s om 

leuke uitjes voor de kinderen te organiseren.  
 

Online platform Mijn Kind 
Goed contact met u als ouder is essentieel voor onze dienstverlening. Naast het onmisbare 

persoonlijke contact willen we vaker en sneller informatie met u uitwisselen over de 
belevenissen van uw kind op de bso. Ons online platform Mijn Kind biedt die mogelijkheid. 

Hiermee krijgt u nog een beter beeld van wat er zich afspeelt op de bso tussen het brengen 
en het ophalen van uw kind.  

 
  

Opvang in vakanties en op studiedagen 
Tijdens de schoolvakanties en op studiedagen kunnen de kinderen op hun vaste dagen hele 
dag terecht op de buitenschoolse opvang. Hier zorgen we voor een echte vakantiesfeer. We 
hebben een afwisselend programma en trekken er lekker op uit. We zetten speurtochten uit, 
bezoeken musea of een kinderboerderij. Ook bieden we leuke workshops  aan en gaan we op 
avontuur met onze eigen Partou natuurbus.  
 

Leren zwemmen met de BSO? 
In samenwerking met Sportcomplex het Baken biedt Partou Zeewolde zwemlessen aan voor 
kinderen van de bso.  

Wekelijks, op maandag, kunt u uw kind laten zwemmen voor A en/of B diploma. De lessen 
worden verzorgd door gekwalificeerde instructeurs van zwembad het Baken. De kinderen 

starten gelijktijdig en hierdoor kunnen ze alle niveaus op een vaste dag en tijd doorlopen in 
dezelfde groep. Een groep start met min. 7 kinderen tot max. 10 kinderen in de eindniveaus.  

De vaste coördinatoren halen de kinderen van de Partou vestigingen op en gaan dan 

gezamenlijk naar zwembad Het Baken. Hier helpen we de kinderen met het omkleden.  



Incidentele opvang 
Heeft u behoefte aan extra opvang buiten uw contract? Of wilt u geen vast contract? Dan 
kunt u bij Partou kiezen voor incidentele opvang? Zo werkt het: tot één dag voor de dag 
waarop u opvang wilt kunt u incidentele opvang aanvragen bij de vestiging. Dit kunt u 
maximaal 12 keer per jaar doen tegen het standaarduurtarief van de vestiging. Na die 12 
keer betaalt u het tarief voor flexibele opvang. 

 
Ruilen van dagen 
Als uw kind afwezig is door vakantie of ziekte, kunnen in overleg met Partou, de niet 

gebruikte opvangdagen twee weken voor tot twee maanden na de gemiste dagen alsnog 

worden opgenomen. Voorwaarde is dat deze afmelding uiterlijk voor 10:00 uur ’s ochtends 
wordt doorgegeven.  

Bent u nieuwsgierig geworden? 
Lees dan meer over onze kinderopvang, neem contact met ons op of vraag vrijblijvend een 
rondleiding aan. Om alvast een indruk te geven kunt u onze facebookpagina bezoeken: 
https://www.facebook.com/PartouGedempteGracht 
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