kits
BSO
Zomervakanti e!
De vakantieprogramma’s van de Wasko
BSO’s zijn klaar. De zomervakantie 2016
wordt een onvergetelijk feest!
Kinderen van 4 tot en
met 12 jaar in de hele
Alblasserwaard kunnen dit
jaar rekening houden met
fantastische activiteiten op
de Wasko buitenschoolse
opvanglocaties. De vakantie
BSO is voor álle kinderen,
ook als zij normaal niet naar
een Wasko BSO gaan.
Elke dag van de vakantie
iets speciaals!

Wereldreizen,
Tour de talent,
voetbaltoernooien,
te gekke uitstapjes
en heel veel meer.
Bij BSO de Wielen in
Papendrecht bijvoorbeeld,
daar hebben de kinderen samen met de
pedagogisch medewerkers een afwisselend
programma gemaakt; elke week heeft een
thema. Fashion & Film - Sport - Boeken, Bloggen
en Vloggen - Muziek - Wetenschap - Kunst.
Zo’n themaweek betekent dat er elke dag van
de week activiteiten of uitjes zijn die met dat
thema te maken hebben. Misschien weet je al bij
welk thema de Knol Power Blubberrace hoort?
Of de fotoshoot? De Laboratorium Lessen? In
de zomervakantie organiseren de Groene BSO
(Groot-Ammers), ‘t Spreeuwenest (Nieuwpoort)
en BSO Alles kids (Goudriaan) ook verschillende
activiteiten voor kinderen van 7- en 7+ jaar. Ze
werken daarin echt samen met de kinderen,
als die een leuk idee hebben proberen de
pedagogisch medewerkers daar op de dag zelf
nog iets mee te doen. Deze zomer gaan ze, net
als De Boerderij (Bleskensgraaf) op wereldreis!
Elke week staat een ander land centraal. Binnen
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zo’n landthema kun je koken uit eigen moestuin,
steeds andere muziek maken, spellen doen
enzovoort. Een van de medewerkers: ‘Het voelt
als een compliment als kinderen aan ouders
vragen - kunnen we een paar dagen later naar
de camping? - omdat we op de BSO zulke leuke
dingen gaan doen!’

“Kunnen we een
paar dagen later
naar de camping?”
Wasko heeft 22 buitenschoolse opvanglocaties
in de Alblasserwaard. Iedereen die werkt,
inburgert of studeert heeft recht op
kinderopvangtoeslag en dat kan oplopen tot
meer dan 90% van de kosten. Ook als het enkel
gaat om vakantieopvang. Bij de klantenservice
van Wasko zitten medewerkers klaar voor
meer informatie en voor een vrijblijvende
proefberekening (bel 078-615 71 65 of mail
klantenservice@wasko.nl).

“Durven veranderen en in
alle opzichten blijven groeien,
dat vind ik onze kracht
bij Wasko!”
Marjon de Graaf (pedagogisch medewerker)

Kinderkasteel
zoeft in nieuwe Stint
De Stint is een elektrische bolderwagen waarmee kinderen op een veilige en leuke manier vervoerd kunnen
worden. Zo worden ze ermee van school gehaald maar het is natuurlijk ook een fantastische wagen om leuke
uitstapjes mee te maken. En door de mooie bedrukking, met onze Kootje rondom, kan iedereen zien bij welke
familie deze ‘blauwe koets’ van Het Kinderkasteel in Papendrecht hoort! Wasko!

BSO
jongens

		

Middel Campagne
85 woorden inclusief beeld

Laurens van Sport BSO Het Startblok in Alblasserdam
gaat direct enthousiast van start: ‘Ik koos tijdens
mijn opleiding Sport en Beweging in eerste instantie
voor de richting fitnessinstructeur. Maar vorig jaar
deed ik een stage bij Wasko BSO ’t Carillon in NieuwLekkerland en toen wist ik het zeker. Dat vond ik pas
echt leuk! Bij ‘t Carillon was ook een gymzaaltje en ik
kon dus allerlei sportieve activiteiten organiseren.
Nu combineer ik mijn werk op de Sport BSO met werk
in een fitnessstudio. Ideaal.’

Wat vinden de kinderen?
“De Sport BSO op zich vinden ze al fantastisch en ik
merk ook dat het voor de kinderen extra leuk is dat er
ook mannen zijn. Toen ik voor het eerst kinderen van
school ging halen was een jongetje wel héél erg enthousiast dat hij me zag. Achteraf bleek toch wel dat
hij het vooral heel erg leuk vond dat er een ‘meester’
was.” Aldus een glimlachende Laurens. “Zo voelde ik
me in ieder geval hartstikke welkom.”
Vakantie programmering!
In de schoolvakanties worden ook op de Sport
BSO’s extra leuke dag- en weekprogrammeringen
georganiseerd. Er komen dan ook vaak kinderen van
andere Waskolocaties naar de sportcentra om mee
te doen. De sporthallen, de toestellen, de sportpedagogische medewerkers en de clinics die
sportverenigingen uit de regio komen geven zijn
dan voor nog meer kinderen beschikbaar!

Jorrit de Bruin
met Nova (2,5 jaar)

Jacqueline van Beek
met Dewi (2,5 jaar)

Otto Jan Leeverink
met Joshua (8 maanden)

“Nova was als iets ouder toen ze voor het eerst
kwam, bijna twee denk ik. Wat hielp is dat haar
grote zus Sterre al naar school gaat. Nova vraagt
nu ook ‘mag ik vandaag naar school?’ De eerste
drie keer was flink wennen voor haar, maar
daarna was ze helemaal thuis.”

“Het leek wel of Dewi helemaal niet hoefde te
wennen, het ging van het begin af aan lekker.
Voor haar leeftijd praat ze al heel goed, ik denk
echt dat dat door het kinderdagverblijf komt. Net
als leuke rituelen en liedjes, zoals het opruimliedje.
Dat moet ik toch ook nog eens leren. “

“Ik heb Joshua zelf de eerste keer gebracht. Het
voelde gelijk goed, ik denk ook omdat mijn eigen
vrouw al jaren als pedagogisch medewerker bij
Wasko werkt. Ze heeft ooit zelf op deze groep
gewerkt. Joshua is blij als hij komt en blij als hij
gaat. Hij vind het fantastisch allemaal.”

Celia McInerney (pedagogisch medewerker)
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zijn de rest van de week ook heel sportief en zitten
bijvoorbeeld ook nog op een voetbalvereniging. Dat
versterkt elkaar alleen maar. Maar ook voor kinderen
die het sportieve van nature wat minder hebben. Spelletjes doen vinden bijna alle kinderen leuk en hoe fijn
en goed is het als je daar dan ook nog bij beweegt?’
Laurens vult aan: ‘Ja en daarnaast, dat moeten we ook
wel noemen, kun je ook altijd lekker op de groep een
boekje blijven lezen of wat knutselen als je dat deze
keer liever doet.’

Kevin van Sport BSO De Springplank in Papendrecht:
‘Ik deed de opleiding Leraarondersteuner bewegingsonderwijs en sport (Lobos) op het Cios. En nu werk ik
dus bij de Sport BSO in Sportcentrum Papendrecht.
We hebben daar veel prachtige faciliteiten tot onze
beschikking en met meer kinderen kun je bijvoorbeeld allerlei teamsporten goed aanbieden. Dus hoe
meer hoe leuker! Sommige kinderen bij de Sport BSO

“Soms wordt onderschat wat
kinderen allemaal bij ons leren,
het is echt zoveel meer dan ‘opvang’!”

Hoe was
het de
eerste
keer?

Na Sport BSO Het Startblok in Alblasserdam
opende vervolgens ook Sport BSO
De Springplank in Sportcentrum Papendrecht.
Wasko werft voor deze locaties pedagogisch
medewerkers (Pm’ers) met een overtuigend
sportprofiel. De twee jonge mannen in dit
artikel zijn gediplomeerde sportbegeleiders en
vol enthousiasme aan het werk als Pm’ers bij
de Wasko Sport BSO’s. Laurens Barnhoorn en
Kevin Bode vertellen.

Groot
300 woorden met 1/2 beeld

Donald en Annemarie Meeuwisse varen, als
wij ze eind vorig jaar spreken, samen met
hun kinderen tussen Rotterdam en Basel
in Zwitserland. Een leven dat ze heerlijk
vinden maar dat ook consequenties heeft.
Zoon Tim gaat bijvoorbeeld met tussenpozen
naar Wasko peuterspeelzaal Wielewaal. “Tim
verheugt zich steeds enorm op de speelzaal
maar ook op ‘de boot’, hij mag nog boot zeggen
want eigenlijk varen we natuurlijk op een
schip.” Vertelt Annemarie lachend.

Scheepvaartouders

‘Week op,
week af’

“We varen met mijn
schoonvader en twee
matrozen. Tim en ik
gaan altijd mee, normaal
gesproken twee weken
op, twee weken af. Rond de
bevalling van onze tweede zoon Luuk ben ik even aan
de wal gebleven, maar nu varen we met z’n drietjes
weer mee. Het is heerlijk om altijd samen te zijn als
gezin, het is een volcontinu bedrijf en anders zouden
we elkaar steeds lange tijd niet zien. Op het schip is
alles geschikt gemaakt voor Tim. Hij heeft een eigen
slaapkamer en een grote speelkooi op het dek. Tim
vindt het heerlijk op het schip, maar je merkt wel
dat hij na anderhalve week verlangt naar ‘school’. Zo
noemt hij Wielewaal. Ik vond het heel belangrijk dat

hij naar de peuterspeelzaal ging. Hij is op het schip
alleen maar onder volwassenen. Bij Wasko kon het
gelukkig geregeld worden dat Tim met tussenpozen
naar de peuterspeelzaal komt. Ook belangrijk ter
voorbereiding op de basisschool. In een kringetje
zitten, luisteren naar de juf maar vooral met andere
kinderen spelen. De juffen hebben een foto van Tim
en als hij er niet is dan vertellen ze aan de kinderen
dat Tim aan het varen is. Ik hoef Tim niet te helpen
herinneren aan de speelzaal, als het te lang duurt
gaat hij er zelfs om vragen.”

“Straks wordt
Tim vier. Dat
wordt een grote
verandering in
ons leven.”
Mei 2016 update van Annemarie: “Inmiddels is Tim
vier en geniet dagelijks met volle teugen van de
basisschool! Het is een grote verandering in ons
leven. Maar ik weet zeker dat we elke schoolvakantie,
als het kan, weer aan boord gaan!”

Tevredenheid
kun je meten.
En dat hebben we gedaan!
Wat vonden de ouders?

Wat vinden de medewerkers?

Maar liefst 42% van onze klanten heeft het laatste
Klanttevredenheidsonderzoek (KTO) ingevuld. Het
algemene cijfer voor de kinderdagverblijven was een
8.0, voor de buitenschoolse opvang een 7.7 en voor
de peuterspeelzalen een 8.1! Via het bureau dat het
onderzoek voor ons heeft uitgevoerd, konden we ook
zien hoe we scoren ten opzichte van vergelijkbare
kinderopvangorganisaties in het land. Ook dat geeft
een beeld om heel trots op te zijn!

We beschouwen onze pedagogisch medewerkers als
ons grootste goed. Tevreden medewerkers kunnen
als de beste zorgen voor tevreden kinderen en ouders.
Daarom een Medewerkers Tevredenheids Onderzoek
onder 260 Medewerkers, uitgevoerd door Effectory.
De grote verbetering in de stijging van de
tevredenheid van de medewerkers resulteerde in
een prachtige prijs… ‘Grootste Stijger Award’
op Werkgevers Event van Effectory en Intermediair.
Wasko behaalde namelijk een score van 7,3.
Zij is daarmee bijna een hele punt gestegen ten
opzichte de Beste Werkgevers Score in 2014.

Laura van Rijswijk
met Rosalie (7 maanden)

Leonie Boender, Joost (7 jaar)
en Nout (bijna 4 jaar)

Noelia Eshal
met Olivia (13 maanden)

“Ja weet je, ik had nog wel een poosje thuis willen
blijven met Rosalie, maar de dag komt dat je weer
aan het werk moet. En het gaat heel goed met
haar hier, super als je je kindje direct met zo’n
goed gevoel naar het kinderdagverblijf
kunt brengen.”

“Hoewel grote broer Joost van kleins af aan
naar Alles Kids ging en het altijd fijn had, vond
ik het met Nout weer net zo moeilijk om hem te
brengen. Nu is Nout bijna 4 en hij is al wezen
kennismaken met z’n juf op school. De volgende
fase. Weer even wennen.”

“De eerste keer dat ik Olivia bracht was best
emotioneel. Ze was drie maanden en ik moest
weer aan het werk. Voor mij is het belangrijk dat
ze met andere kinderen en mensen in contact
komt. Volgens mij helpt haar dat vooruit in alle
opzichten. En ze vind het heerlijk op de crèche!”

Natuur BSO in Alblasserdam!
De Groene BSO in Groot-Ammers is een populaire locatie van Wasko waar ook regelmatig kinderen van andere
locaties op bezoek komen. Want wat is er nu leuker dan na een schooldag heerlijk buitenspelen in de natuur?
We zijn heel blij te kunnen vertellen dat er vanaf 20 juni in Alblasserdam ook een Natuur BSO komt. Na een
succesvolle pilot en samenwerking met de Scoutingclub in het natuurgebied Lammetjeswiel, kunnen we door!
De mogelijkheden van het Scoutingterrein waar de locatie komt zijn ongekend.
Meer info? Mail klantenservice@wasko.nl.

“Als kinderen blij en uit volle borst
roepen: ‘Je bent er weer!’ is dat voor
mij het mooiste compliment.”
Özgül Mouemin (pedagogisch medewerker)

Veelgestelde vragen, nieuwe ontwikkelingen, hardnekkige misverstanden…
Hieronder wat antwoorden en toelichtingen op de verschillende
onderwerpen die de klantenservice van Wasko passeren!

Vraagt u maar:
Is er eigenlijk een
Wasko locatie bij
ons in de buurt?

Is het verschil tussen incidentele vakantieopvang en structurele vakantieopvang zo
duidelijk als de namen doen vermoeden?

Wasko kinderopvanglocaties vind
je in Papendrecht,
Alblasserdam, Goudriaan,
Groot-Ammers, Bleskensgraaf, Nieuw-Lekkerland, Arkel,
Sliedrecht, Hoornaar, Streefkerk en
Nieuwpoort. Binnen Wasko zijn er peuterspeelzalen,
kinderdagverblijven, voorschoolse-, tussenschoolse,
naschoolse- en vakantieopvang (BSO). Wil je weten
welke bij jou en je kind het beste past? Bel of
mail met de klantenservice via 078-615 71 65
of klantenservice@wasko.nl.

Hopelijk! Maar misschien met een paar aanvullingen
nog duidelijker. Incidentele vakantieopvang tijdens
de schoolvakanties vraag je per keer aan bij de BSO
waar je kind ingeschreven staat. Als dat langer dan
vier weken van tevoren gebeurt, ben je verzekerd
van de opvang. Structurele opvang is op basis van
het aantal dagen dat je van tevoren per kalenderjaar
hebt ingekocht. Je bent dan altijd verzekerd van
opvang en kunt vooraf op basis van het gemiddelde
de kinderopvangtoeslag aanvragen.
Wat bij beide vormen hetzelfde is, zijn de
fantastische vakantieprogrammeringen op
onze buitenschoolse opvanglocaties.

Hoe werkt het als ik mijn kind wil inschrijven
voor kinderopvang bij Wasko?
Inschrijven kan via onze website www.wasko.nl maar
je kunt natuurlijk ook langskomen op het kantoor in
Papendrecht. Als je nog vragen hebt of bijvoorbeeld
locaties wilt bezoeken, kun je ook altijd bellen met
de klantenservice via 078-615 71 65.

Ik vind het maar ingewikkeld en duur
lijken – kinderopvang - is dat zo?

Vaak is beginnen makkelijker dan stoppen
bij dit soort dingen. Hebben jullie ook zo’n
lange en ingewikkelde opzegtermijn?

Nou, dat valt echt enorm mee. Kinderopvang
is vaak minder duur dan je denkt. Wat je uiteindelijk
betaalt is afhankelijk van je inkomen. De medewerkers van de klantenservice helpen je graag bij
het berekenen van je kinderopvangtoeslag zodat
je precies weet waar je aan toe bent.

Als mijn kind bij een Waskolocatie wordt
opgevangen kan ik dan incidenteel een
opvangdag ruilen als dat beter uitkomt?
Ja hoor, dat kan! We willen zo flexibel mogelijk
zijn voor onze ouders en kinderen. Er zijn een
paar voorwaarden. Het is alleen mogelijk binnen
de kinderdagverblijven en de BSO, mits er plek
op de groep is en in overleg met de pedagogisch
medewerker. Handig hè?

In het geheel niet! De opzegtermijn telt
1 maand per willekeurige datum. Opzeggen gaat
eenvoudig door een mail te sturen aan klantenservice@wasko.nl. Eigenlijk is het bij Wasko even
eenvoudig als aanmelden, maar wel minder leuk.

Meer vragen? De medewerkers van de klantenservice zitten van maandag tot en met vrijdag voor je klaar via klantenservice@wasko.nl en 078-615 71 65, keuze 1.

Een schatkist
vol avontuur
voor elke dag!

Middel
145 woorden

voorbereiden en ruimschoots communiceren met
ouders en kinderen… dat kost tijd. Tijd die je als
pedagogische professional zou willen besteden
aan de kinderen. De activiteiten in DoenKids!
kunnen geselecteerd worden op allerlei criteria.
Op thema, onderwerp of op leeftijd. Maar ook op
één of meerdere van de ontwikkelingsgebieden als
creatief, expressie, sport en spel, natuur, ontdekken
en koken. En… de schatkist kan elke dag open!

Wasko werkt op alle BSO locaties met het DoenKids!
programma, een activitheek met meer dan 1000
uitgewerkte activiteiten. De medewerkers kunnen
inspiratie opdoen, meekijken bij elkaar en activiteiten bij elk thema vinden. De kinderen van de BSO
kunnen zelf ook meekijken én -kiezen om zo een leuk
vakantie- of weekprogramma samen te stellen. Elke
dag een uitdagend activiteitenaanbod verzinnen,
van hoge kwaliteit, dat helemaal uitwerken,

“Ik voel me vanaf dag één thuis
bij Wasko en doe er alles aan om
kinderen dat ook te laten ervaren.”
Cynthia de Vries (pedagogisch medewerker)

Nieuwpoort
Groot-Ammers
Streefkerk
Nieuw-Lekkerland
1

1

1

6

1

Goudriaan
1

1

Bleskensgraaf
1

3

3

1

1

1

1

Hoornaar
1

13

12
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Complimenten
oefenen?!

Arkel

2
1

Papendrecht
1

1

1

1

Alblasserdam
3

1

1

1

Kort geleden was de landelijke dag tegen het
pesten. Maar wat ons betreft is het elke dag
de dag tegen het pesten! De BSO kinderen van
Maasplein in Alblasserdam grepen de gelegenheid
aan om er een vrolijke activiteit van te maken. Hoe
geef (én ontvang) je complimenten bijvoorbeeld.
Dat kun je namelijk best oefenen.
En daar word je blij van!

1

Sliedrecht
9

1

DOV

TSO

BSO

PSZ

Kantoor

