
www.deontdekking.pcboapeldoorn.nl

Welkom op

BSO De Ontd
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Koken met 

producten u
it

eigen tuin



Samen de buitenwereld 
ontdekken op 
BSO De Ontdekking

Elk kind heeft een natuurlijke  
behoefte om te onderzoeken.  
We dagen kinderen uit om hun 
talenten te ontwikkelen. Waar kan  
dat beter dan op BSO De Ontdekking, 
die van alle markten thuis is:

•  Ontdek de buitenwereld 
•  Ontdek de keukenprins of -prinses  

in jezelf in het Kinderkookcafé 
•  Ontdek de veelzijdigheid van  

kunst en cultuur
•  Ontdek sport en spel 

Kortom, genoeg
te beleven

op onze BSO



Lekker naar buiten

op de kinderboerderij

Ontspan en verzorg dieren op de 
kinderboerderij
Op BSO De Ontdekking vinden wij het 
belangrijk om samen met de kinderen 
de buitenwereld in te trekken. Daarom 
bezoeken wij de naast onze BSO 
gelegen kinderboerderij Laag Buurlo 
met zeer grote regelmaat. De kinderen 
wandelen er onder leiding van de 
pedagogisch medewerker naartoe.

Op de kinderboerderij kan elk kind 
op eigen wijze ontspannen, plezier 
hebben en het hoofd leeg maken na een 
intensieve schooldag. BSO De Ontdekking 
heeft een Jenaplan karakter. Dit betekent 
dat de kinderen in overleg met de 
pedagogisch medewerker kunnen 
bepalen wat de invulling van hun middag 
op de kinderboerderij zal zijn. 

 Ze kunnen helpen met de voerrondes 
van de dieren, hokken schoonmaken, 
knuffelen met hun favoriete dier of ze 
kunnen ervoor kiezen om zich lekker in 
de speelweide te vermaken. 

Sport en het ontdekken van de 
Ontdektuin 
Op een aantal vaste dagen bieden we 
sportclinics aan. Daarnaast kunnen 
de kinderen heerlijk buitenspelen in 
de Ontdektuin van de Ontdekking. 
Regelmatig bieden we op het plein en 
in de tuin leuke uitdagende activiteiten 
aan. Te denken valt aan: het bijhouden 
van het kippenhok, het spelen met 
ontdekkende materialen, sportspellen 
doen met attributen uit de game- and  
playbox en het bijhouden van de 
moestuintjes. 

Kinderen 
doen wat ze 
graag willen!



Kinderkookcafé 
We verbouwen onze eigen groenten 
in onze moestuin. Als we niet naar 
de kinderboerderij gaan, gaan we 
aan de slag in het Kookcafé op 
De Ontdekking. Van onze eigen 
verbouwde groenten en fruit en de 
eitjes die onze kippen leggen maken 
we allerlei smaakvolle gerechten, die 
natuurlijk geproefd mogen worden. 

Ontwikkelen van creatief talent  
door de veelzijdigheid van kunst  
en cultuur
Binnen “Ontdek de kunst en cultuur” 
op BSO De Ontdekking krijgen de 
kinderen een breed aanbod. Te denken 
valt aan, muziek, dans, drama, 3D- en 
2D-workshops en programmeren. 
Lekker creatief bezig zijn, wat wil een 
kind nog meer?!

Kleine groepen en ervaren 
pedagogisch medewerkers
De BSO wordt geleid door ervaren 
pedagogisch medewerkers die de 
kinderen allemaal bij naam kennen. 
Het kleinschalige karakter zorgt voor 
een fijne en vertrouwde sfeer. Elk kind 
wordt gezien en gehoord en kan zo 
spelenderwijs de wereld ontdekken. 
We vinden het belangrijk dat alle 
kinderen blij en met rode wangen 
weer naar huis gaan. 

Een gezellige middag sluiten we af in  
de huiskamer op BSO De Ontdekking.
Een sfeervolle, veilige, gezellige 
huiskamer is wat we onze kinderen willen 
bieden. Hier kunnen ze zichzelf zijn, 
spelletjes spelen, in de hoeken spelen of 
de digitale wereld “insurfen”. Een plek 
om even tot rust te komen en lekker te 
ontspannen. 

Samen in gesprek
Bij het ophalen van de kinderen is er  
gelegenheid even aan tafel te schuiven 
om de middag door te spreken. 
We bouwen samen aan een goede 
relatie! Persoonlijk contact en open 
communicatie zijn voor ons van groot 
belang.



De Ontdekking PC Jenaplanschool
Schopenhauerstraat 277
7323 MB Apeldoorn
Tel: 055 366 35 40
E-mail: deontdekking@pcboapeldoorn.nl
www.deontdekking.pcboapeldoorn.nl

De Ontdekking is onderdeel van PCBO Apeldoorn

Geïnteresseerd 
in onze BSO?

Kom vrijblijvend kijken of neem 
voor meer informatie contact op.
Tel: 06 34 87 37 53

Voor het aanvragen van nadere informatie 
of het aanmelden van uw kind kunt u zich 
wenden tot de afdeling Klantenservice van 
Kindercentrum.nl
Tel: 088 7500 801
E-mail: apeldoorn@kindercentrum.nl 

Kortom, genoeg
te beleven

op onze BSO


