Impuls op sport BSO Sam&koen

Samen maken we Koen tot Kampioen!
Waarom
Onze sport BSO Sam&koen ligt op een geweldige locatie, namelijk op het sportterrein van
SV Helios. Een heerlijke groene en sportieve omgeving, met alle ruimte om te bewegen en te
spelen en verschillende partners om mee samen te werken. We denken daar nog beter
invulling aan te kunnen geven. Daarom geven we, in afstemming met Helios, een extra
impuls aan Sam&koen. We bieden een aantal nieuwe, verrassende arrangementen aan,
waarmee wij denken het klimaat voor kinderen te verrijken en ouders te ontzorgen.
Wat & Hoe
Om te beginnen krijgt Sam&koen
een ander gezicht! Fris, sportief en
een tikje stoer. Veel meer passend
bij het nieuwe karakter van onze
sport BSO. De focus ligt straks meer
op kinderen vanaf 8 jaar en ook de
programmering stemmen we af op
die leeftijdsgroep. Op alle dagen
(ma, di, do) en tijden (van 14.3018.30) is er naast een fijne
‘stamplek’ een afwisselend en
uitdagend sport en spel programma. Binnen dit programma worden veel verschillende
varianten op sport en spel aangeboden, zodat kinderen de kans krijgen hun eigen talenten te
ontdekken. Al spelend ontwikkelen ze vaardigheden die ook op andere plekken goed van pas
komen en werken we samen aan een gezonde leefstijl. Jong geleerd is oud gedaan!
Vanaf het nieuwe seizoen (start nieuwe schooljaar) staan er twee medewerkers op de groep,
met verschillende deskundigheid. De eerste is de pedagogische medewerker vanuit Sam&ko
met kennis van de kinderopvang en pedagogische waarden. De ander een Kinderwerker van
Raster Welzijn, met kennis van sport & spel programma’s, Talent House workshops en
groepsdynamica. In onze ogen een gouden combinatie, met samen tot doel om Sam&koen
een geweldige plek te maken voor jouw kinderen om naar toe te gaan.
Arrangementen
Helios heeft een enorme groep pupillen. Daarom bieden we een arrangement aan dat
aansluit op de training. Kinderen kunnen uit school ‘landen’ bij BSO Sam&koen en naar wens
aansluiten bij het programma van die dag. Eind van de middag bieden wij de mogelijkheid
om in een gezellige setting samen een gezonde, lekker maaltijd te nuttigen. Van daaruit
kunnen kinderen door naar de training. Dit arrangement brengt rust (mindere
schakelmomenten) voor de kinderen en ontzorgt ouders. Ook kinderen die niet naar onze
sport BSO gaan, kunnen met een strippenkaart gebruik maken van dit arrangement.
Naast de vaste BSO-momenten bieden we op woensdag en vrijdag Talent House workshops
aan. Van muziek tot crea, van beauty tot theater, alle mogelijke talenten kunnen bij Talent

House worden ontwikkeld. Maar het belangrijkste; plezier staat voorop! Alle kinderen
kunnen zich voor Talent House opgeven. Deelname loopt via een strippenkaart.
Kinderen hebben vast zelf ook geweldige ideeën om Sam&koen nog leuker te maken. Wij
nodigen ze uit om deze ideeën met ons te delen en samen werkelijkheid te laten worden.
Wie
Eén van de nieuwe gezichten is al bekend. Martijn Mulder wordt de Kinderwerker op
Sam&koen. Hij heeft jarenlange
ervaring in het werken op een
BSO en sinds ruim een jaar is hij
Kinderwerker op de Vijfhoek.
Met zijn sportieve achtergrond
en specialisme in en affiniteit
met sport en spel hebben wij er
groot vertrouwen in dat Martijn
dé man is voor Sam&koen. Voor
de 2e medewerker staat een
vacature uit, om ook hier de
perfecte match te vinden bij de
droom die we voor ogen hebben. Omdat we naast stoere jongens ook graag sportieve
meiden willen bereiken, zoeken we bij voorkeur naar een vrouwelijke collega om samen met
Martijn BSO Sam&koen tot Kampioen te maken.
Kom je ook?
We hopen dat je enthousiast bent geworden. Er is een mogelijkheid om je kind meteen aan
te melden. Bel daarvoor met onze Klantenservice 0570-857100 of mail naar
info@samenko.nl. Wil je meer weten, met ons in gesprek gaan en Martijn ontmoeten, dan
nodigen we je van harte uit om op 4 juli om 14.30 uur naar onze kijkdag te komen. Graag
vertellen we je daar meer!
Sportieve groet,
Team Koen

