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Dit werkplan is onderdeel van het pedagogisch beleidsplan van deze locatie. Tevens is dit een
aanvulling op het algemeen pedagogisch beleidsplan.

Inhoud:
1. Waarom een pedagogisch werkplan?
2. Over de locatie
3. Basisgroepen op deze locatie
4. Dagritme op deze locatie
5. Samenwerkingsverbanden op deze locatie
6. Oudercommissie op deze locatie
7. Uitstapjes vanaf deze locatie
8. Achterwacht op deze locatie
9. Afwijking BKR op deze locatie
10. De instroomgroep
11. Overstap naar de volgende groep
12. De groten op deze locatie
13. Activiteiten binnen en buiten de basisgroep op deze locatie
14. Samenvoegen van basisgroepen op deze locatie
15. Andere bezoekers in het Speelkasteel
16. Toezicht
17. Contact

Pedagogisch beleidsplan HappyKids buitenschoolse opvang
De digitale versie van dit bestand is altijd leidend

1. Waarom een pedagogisch werkplan?
Iedere kinderopvangorganisatie heeft haar pedagogische uitgangspunten vastgelegd in een
algemeen pedagogisch beleidsplan. Daarnaast is er voor iedere locatie afzonderlijk een pedagogisch
werkplan. Hierin staat uitgewerkt hoe de pedagogische uitgangspunten naar de praktijk worden
vertaald. Ook staan hierin de vestiging specifieke kenmerken, zoals dagindeling, oudercommissie
informatie, samenwerkingsverbanden en nog veel meer.

2. Over de locatie
BSO ’t Kasteeltje is een naschoolse opvang inclusief vakantieopvang, centraal gelegen in de wijken
Toolenburg, Tudorpark, Nassaupark, en Lincolnpark en naast bedrijventerrein de President in
Hoofddorp . Op deze BSO worden kinderen opgevangen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar. Naast de BSO
bevind zich ook een kinderdagverblijf van HappyKids.
De BSO is gevestigd in een indoor speelparadijs met een kasteelthema, met een grote buitenruimte
met sportmogelijkheden. Deze BSO is een plek waar activiteiten en bewegen met plezier centraal
staat. Op deze BSO wordt gewerkt met het zogenaamde “open deuren” beleid. Dat betekent dat de
kinderen wel behoren tot een basisgroep, maar ook daarbuiten veel activiteiten kunnen
ondernemen. Deze omvatten onder andere sporten, creatieve activiteiten, huiswerkbegeleiding,
dans en toneel, etc. Alle activiteiten zijn onder toezicht of begeleiding van een pedagogisch
medewerker of een sportdocent. Per 10, 11 of 12 (afhankelijk van de leeftijd ) kinderen is er dagelijks
tenminste 1 pedagogisch medewerker aanwezig.
De BSO deelt de faciliteiten met kinderspeelparadijs “het Speelkasteel”. Het Speelkasteel is, de naam
zegt het al, een binnenspeeltuin met een ballenzee in een kasteelthema. Op maandag, dinsdag en
donderdag is het Speelparadijs gesloten en maakt uitsluitend de BSO gebruik van alle ruimten. Op
woensdag en vrijdag kunnen ook bezoekers gebruik maken van het Speelparadijs. Voor de BSO is er
dan beschikking over meerdere themalokalen (een computer/relaxruimte, een speelgoedruimte, 2
creatieve ruimtes en een bewegingsruimte).
Verder bevinden zich in hetzelfde gebouw het hoofdkantoor van HappyKids, waar er medewerkers
werkzaam zijn voor de afdelingen planning en financiën, en de directie. Daarnaast zijn hier de
kantoren gevestigd voor de leidinggevenden van de Zwemschool en het Speelkasteel. Op woensdag
en vrijdag is er ook horecapersoneel van het Speelkasteel aanwezig (de BSO maakt dan doorgaans
geen gebruik van deze ruimte) en uiteraard bezoekers.
Uit " BSO doe je zo!" Een uitgave van BKK
Opendeurenbeleid
"Het is prettig voor kinderen als ze een eigen basisgroep hebben, maar daarnaast hebben ze ook
behoefte aan vrijheid. Dat vraagt om open deuren. Er zijn kinderen die het moeilijk vinden om de
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basisgroep te verlaten; ze hebben hulp nodig bij het verkennen van het gebouw en komen graag
terug bij hun eigen vertrouwde pedagogisch medewerker om verhaal te doen. Door de dag zo in te
delen dat die momenten mogelijk zijn, bied je kinderen de mogelijkheid het maximale uit de groep
en de BSO te halen"
De basisgroepen beschikken niet over vaste groepsruimtes, maar delen de gehele locatie. Wel heeft
iedere groep een eigen “stamtafel”. De stamtafel zorgt voor een veilige plek waar kinderen
thuishoren en meestal wel een vaste pedagogisch medewerker aantreffen. Het is de plek waar ze als
basisgroep samenkomen. Voor de allerkleinsten is er een instroomgroep met twee vaste
verblijfsruimtes.
3. Basisgroepen op deze locatie
*Groep de Poortwachters (4-5) Dit is de instroomgroep. Hier verblijven dagelijks maximaal 20
kinderen van 4-5 jaar.
Groep De Ridderzaal; (4-6); Hier zijn per dag maximaal 20 kinderen met 2 pedagogisch
medewerkers.
Groep De Schatkamer (4-6); Hier zijn per dag maximaal 20 kinderen met 2 pedagogisch
medewerkers.
Groep de Binnenplaats (4-6); Hier zijn per dag maximaal 20 kinderen met 2 pedagogisch
medewerkers.
Groep de Balzaal (4-6); Hier zijn per dag maximaal 20 kinderen met 2 pedagogisch medewerkers.
Groep de Wensput (4-6 ); Hier zijn per dag maximaal 20 kinderen met 2 pedagogisch medewerkers

Groep de Kasteeltuin (7-12 jaar); Hier zijn per dag maximaal 24 kinderen met 2 pedagogisch
medewerkers
Groep de Ruiters (7-12 jaar); Hier zijn per dag maximaal 24 kinderen met 2 pedagogisch
medewerkers
Groep de Valkeniers (7-12 jaar); Hier zijn per dag maximaal 24 kinderen met 2 pedagogisch
medewerkers
Groep het Koetshuis (7-12 jaar); Hier zijn per dag maximaal 30 kinderen met 3 pedagogisch
medewerkers
* De overgang naar de volgende groep is gebaseerd op leeftijd, ontwikkeling, plaatsing en of
doorstroming van de wachtlijst.
Het kan voorkomen dat een kind eerder of later doorstroomt naar de volgende groep.
Dit wordt altijd eerst met de ouders besproken.

Op woensdag en vrijdag voegen er groepen samen.
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Op woensdag voegen de groepen Koetshuis, Valkeniers, Ruiters en de Kasteeltuin samen in de
groep: Woensdag 1. Deze groepen worden opgevangen in het lokaal ‘kidsclub’. Op deze groep
worden maximaal 24 kinderen opgevangen met 2 pedagogisch medewerkers.
En de groepen Poortwachters, Schatkamer en de Wensput in de groep : Woensdag 2. Deze
kinderen worden opgevangen in het lokaal ‘Poortwachters’ Op deze groep worden maximaal 20
kinderen opgevangen met 2 pedagogisch medewerkers.
En de groepen Binnenplaats, Ridderzaal en Balzaal in de groep: Woensdag 3. Deze kinderen
worden opgevangen in het lokaal ‘Spelletjes’ Op deze groep worden maximaal 20 kinderen
opgevangen met 2 pedagogisch medewerkers.
Op vrijdag voegen de groepen Koetshuis, Valkeniers, Ruiters en de Kasteeltuin samen in de groep
Vrijdag 1. Deze kinderen worden opgevangen in het lokaal ‘Kidsclub’. Op deze groep worden
maximaal 24 kinderen opgevangen met 2 pedagogisch medewerkers.
De groepen Schatkamer, Wensput en Balzaal in de groep Vrijdag 2. Deze kinderen worden
opgevangen in het lokaal ‘Knutsel’. Op deze groep worden maximaal 20 kinderen opgevangen met
2 pedagogisch medewerkers.
En de groepen Binnenplaats en Schatkamer in de groep Vrijdag 3. Deze kinderen worden
opgevangen in het lokaal ‘Spelletjes’. Op deze groep worden maximaal 20 kinderen opgevangen
met 2 pedagogisch medewerkers.
De Poortwachters worden op vrijdag in hun eigen lokaal opgevangen. Op deze groep worden
maximaal 10 kinderen opgevangen met 1 pedagogisch medewerker.

4. Dagritme op deze locatie
Het dagritme wijkt niet af van het ritme zoals besproken in het algemene beleidsplan.

5. Samenwerkingsverbanden op deze locatie (waaronder scholen)
De samenwerkingen vanuit HappyKids staan beschreven in het algemene beleidsplan.
Scholen
BSO ’t Kasteeltje verzorgt naschoolse– en vakantieopvang voor kinderen van de volgende scholen in
Hoofddorp:
-

Klavertje Vier
Brandaris
Montessori Floriande
Optimist
Optimist internationaal
Braambos
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- Bosrank
- Octopus
- Tabitha
- Wilgen
- Vredeburg
- Tovercirkel
- IKC Wereldwijs
- Twickel
- Montessori Pax
- Caleidoscoop
- Regenboog
- Ijwegschool
- Kompas
- JP Heije
- Pi- De Ster
- Vijfsprong
- Het Mozaiek

Van andere reguliere basisscholen is ook plaatsing mogelijk, indien ouders zelf zorg dragen voor het
organiseren en de kosten van het vervoer naar de BSO.

6. Oudercommissie op deze locatie
De contactgegevens van de oudercommissie:
De oudercommissie bestaat uit Danielle van Beilen en Jacqueline Giessen
OCBSOK@ outlook.com

7. Uitstapjes vanaf deze locatie
Vanaf deze locatie gaan we soms spelen bij de speeltuintjes in de buurt, of we lopen een speurtocht
in de wijk. Verder maken we regelmatig gebruik van ons eigen trampolinepark JumpKids, ook op
schoolmiddagen.
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8. Achterwacht op deze locatie
Het is verplicht voor kindercentra om een achterwacht in te stellen op momenten dat er slechts 1
pedagogisch medewerker in het gebouw aanwezig kan zijn. Binnen BSO ’t Kasteeltje is dit, gezien het
aantal kinderen, op vrijwel geen enkel moment aan de orde. Er zijn wel achterwachten beschikbaar,
pedagogisch medewerkers van het kinderdagverblijf in hetzelfde gebouw, en van het dichtbij gelegen
kinderdagverblijf “t Kasteeltje”. De samenwerking is nauw en er is derhalve altijd iemand in de
gelegenheid om bij te springen bij nood.
Op studiedagen van kleine scholen kan het zijn dat er maar 1 pedagogisch medewerker is belast met
de opvang van het groepje kinderen. Op dat moment zal er echter ook altijd een tweede persoon in
het gebouw aanwezig zijn.
Op woensdag en vrijdag zijn er ook medewerkers aanwezig in het speelparadijs in hetzelfde gebouw.

9. Afwijking BKR op deze locatie
In aanvulling op de standaard afwijkingen zoals beschreven in het pedagogisch beleidsplan, is het
mogelijk dat op BSO ’t Kasteeltje wordt afgeweken van de BKR op
Maandag tijdens schooldagen tussen 14.45 en 15.15 uur
Dinsdag tijdens schooldagen tussen 14.45 en 15.15 uur
Woensdag tijdens schooldagen tussen 13.45 en 14.15 uur
Donderdag tijdens schooldagen tussen 14.45 en 15.15 uur
Vrijdag tijdens schooldagen tussen 13.45 en 14.15 uur
Alle tijden betreft het de situatie waarin pedagogisch medewerkers kinderen ophalen bij scholen,
terwijl er al kinderen in de BSO aanwezig zijn.
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10. De instroomgroep
Voor de allerjongsten hebben wij een aparte basisgroep (De Poortwachters). Zij maken gebruik van
hun eigen groepsruimte, waar zij het grootste deel van hun verblijf op de BSO gebruik van maken.
Deze groep is bestemd voor kinderen vanaf vier jaar tot ongeveer 4,5 jaar. Het is een wenperiode,
die kortweg inhoudt dat de kinderen nog niet zelfstandig door alle ruimtes mogen bewegen. Er wordt
dan extra aandacht besteed aan het leren kennen van de mogelijkheden van de BSO. Pas als ouders
en pedagogisch medewerker het samen eens zijn over de zelfstandigheid van het kind, mag het kind
op eigen gelegenheid keuzes gaan maken en zelfstandig spelen. Het kind gaat dan naar een andere
groep.
In overleg met de ouders kan afgeweken worden van deze adviesleeftijd, bijvoorbeeld als een kind er
al veel eerder aan toe is om meer vrijheid te krijgen of als een kind juist nog een langere tijd wat
meer begeleiding nodig heeft. Maatwerk dus voor ieder kind!
Alle dagelijkse groepsactiviteiten, tenminste tijdens schoolweken, vinden plaats in de eigen
groepsruimte van de poortwachters. Er wordt gegeten, gespeeld en er worden activiteiten
georganiseerd. Daarnaast zal er regelmatig met de gehele basisgroep een uitstapje plaatsvinden naar
een van de activiteitenruimtes die de BSO biedt. Zo worden de kinderen langzaamaan wegwijs
gemaakt in het aanbod.
In de vakanties en op studiedagen wordt soms deelgenomen aan activiteiten samen met andere
groepen in de jongere leeftijdscategorie (balzaal, ridderzaal, binnenplaats, schatkamer).
11. Overstap naar de volgende groep

Als ouders en pedagogisch medewerkers van de Poortwachters groep het samen eens zijn over de
geschiktheid van het vrije keuze concept voor een kind, dan wordt het kind zodra er plek is
overgeplaatst naar een andere groep, met een stamtafel in de grote ruimte of in 1 van de lokalen.
Zoveel mogelijk wordt rekening gehouden met vriendjes, vriendinnetjes, broertjes, zusjes.
Het kind mag 1 of meerdere keren gaan wennen op de nieuwe groep en eet dan mee.
Aan de ouders wordt duidelijk uitgelegd waartoe hun kind vrije toegang krijgt. Er wordt met name
aandacht besteed aan het zelfstandig gebruik maken van de rode glijbaan en de brandweerpalen.
Vervolgens wordt gevraagd om hiervoor schriftelijk toestemming te verlenen. Het
toestemmingsformulier wordt bewaard door de teamleidster. De eerste periode op de nieuwe groep
zullen de pedagogisch medewerkers het kind waar nodig nog extra begeleiden.
Bij een overstap van een groep (4-12 jaar) naar een groep met wat oudere kinderen (Ruiters,
ongeveer 7-8 jarigen of Valkeniers en Koetshuis met 8-12 jarigen), wordt in overleg met de ouders
besloten of wennen nog nodig is. Vaak zijn er al vriendjes in de nieuwe groep. Per kind wordt een
traject besloten.
12. De groten op deze locatie
Als kinderen 8 jaar of ouder zijn, mogen ze zonder continu toezicht van een pedagogisch
medewerker buiten , in het Speelkasteel, of in de lokalen spelen, mits de ouders daarvoor schriftelijk
toestemming hebben verleend. Deze leeftijdsgroep heeft behoefte aan iets meer vrijheid en
zelfstandigheid. Zo mogen ze in overleg met de ouders (en wederom schriftelijke toestemming)
zelfstandig van school naar de BSO of van de BSO naar huis of sportvereniging fietsen of lopen. Voor
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zelfstandig buiten lopen of fietsen adviseren wij ouders tenminste de leeftijd van tien jaar aan te
houden.
13. Activiteiten binnen en buiten de basisgroep op deze locatie
Binnen BSO Kasteeltje brengen de kinderen iedere dag een aanzienlijke tijd door in hun basisgroep.
Alle eet- en drinkmomenten zijn een groepsgebeuren. Ook worden met de eigen groep bijzondere
momenten gevierd, zoals verjaardagen of geboorte van een broertje of zusje. Leidsters kunnen er
ook voor kiezen om eens een groepsactiviteit aan te bieden, zoals een spelletje trefbal, een
kookactiviteit of een gezamenlijk knutselmoment. Deze momenten verstevigen de band tussen de
kinderen onderling en de kinderen en hun pedagogisch medewerkers. Door samen te praten,
overleggen, werken en spelen leer je elkaar beter kennen en dat voelt fijn en vertrouwd. Je bent
onderdeel van een basisgroep, jouw groep!
Alle overige activiteiten vinden plaats buiten de basisgroep oftewel vallen onder het ‘open deuren’
beleid. Wat verstaan wij onder activiteiten buiten de basisgroep? Daarmee bedoelen wij dat er
kinderen van twee of meerdere groepen samen en tegelijkertijd aan een activiteit deelnemen. Te
denken valt dan aan vrij spelen in het Speelkasteel, buiten spelen of in de verschillende
themaruimtes, knutselen, koken etc.
De pedagogisch medewerkers onderkennen het belang van het hebben van vriendjes/vriendinnetjes
in de basisgroep, en het frequente contact met de eigen leidsters. We zullen dan ook altijd kijken of
er meerdere kinderen uit dezelfde basisgroep tegelijk kunnen doorstromen naar een nieuwe groep.
Op woensdag en vrijdag voegen er meerdere groepen (die dan ieder maar een paar kinderen
aanwezig hebben) samen tot 3 (op woensdag) of 4 (op vrijdag) samengestelde groepen. Iedere
groep heeft zijn eigen vaste medewerkers en de groepen die worden samengevoegd zijn ook steeds
gelijk. De kinderen uit 1 basisgroep blijven altijd bij elkaar op deze dagen en hebben een vast lokaal
waarin zij verblijven tijdens de groepsmomenten.
Verder vind er ook een nauwe samenwerking plaats tussen de vijf groepen met oudere kinderen
(Koetshuis, Valkeniers, Kasteeltuin, Wensput en Ruiters) en de vijf groepen met jongere kinderen
(De Poortwachters alleen in voorkomende gevallen). Met name in vakanties voegen deze
leeftijdsgroepen vaak samen en dragen de pedagogisch medewerkers samen zorg voor de gehele
groep en de activiteiten die worden aangeboden. Ook dan is er dus sprake van een activiteit buiten
de basisgroep (samengestelde groep).
Tijdens studiedagen en vakanties zien wij in beginsel alle activiteiten als activiteit buiten de
basisgroep. Zo wordt er dan vaak ook met twee of meerdere groepen gezamenlijk geluncht. De
groepen zijn vaak aanzienlijk kleiner op deze dagen dus de rust en gezelligheid komt niet in het
gedrang door het samenvoegen.
In vakanties starten de groepen meestal ook gezamenlijk oftewel in het “open deuren” concept, we
voegen dan de vijf groepen met “grote” kinderen samen en de groepen met kleintjes. Op woensdag
en vrijdag voegen we alle groepen samen gezien het beperkte aantal kinderen. Het binnenlopen kan
tot half tien. Daarna kijken wij welke groepen er samengevoegd worden. Om zoveel mogelijk
overzicht te behouden op de te verwachten kinderen, vragen wij ouders om afmeldingen tijdig door
te geven via het ouderportaal.
De Poortwachters vallen doorgaans buiten het samenvoegen tijdens vakanties. De groepen zijn voor
deze “wenners” wat te groot om de hele dag in te verblijven. Op studiedagen kan het wel zijn dat een
enkele aanwezige Poortwachter wordt opgenomen in een samengevoegde groep om te voorkomen
dat zij de dag alleen doorbrengen of met slechts een handjevol kinderen. Het gaat dan op een
studiedag vaak om een klein groepje kinderen van dezelfde school. Ook kan het zijn dat er bij kleine
aantallen toch wordt samengevoegd. De aller vroegste , rustige momenten van een vakantiedag
zullen de Poortwachters soms de gelegenheid krijgen om de grote speelruimte te verkennen onder
begeleiding van hun eigen pedagogisch medewerkster. Dit is een mooie gelegenheid om daar ook
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eens te kunnen spelen zonder dat het te onoverzichtelijk is. Te allen tijde blijft er extra aandacht voor
deze groep.
14. Samenvoegen van basisgroepen
In voorkomende gevallen ( en bij een passend aantal afmeldingen oftewel aanwezige kinderen) kan
het zijn dat wij twee of drie basisgroepen (geheel of deels) kunnen samenvoegen tot een groep van
20 (4-12 jaar) of 24 (8-12 jaar) kinderen. Te allen tijde zal er voor ieder kind in de samengestelde
groep een vaste pedagogisch medewerker aanwezig zijn. Het samenvoegen van groepen is in dat
geval bedoeld om te borgen dat er voldaan wordt aan de leidster-kindratio (1 medewerker voor ieder
10 kinderen per groep). In de praktijk komt dit zelden voor, omdat wij er voorkeur aan geven om de
gehele basisgroep bijeen te houden. Voor vragen hierover kunt u altijd terecht bij onze
medewerkers.
15. Andere bezoekers in het Speelkasteel
Het Speelkasteel is niet open voor individuele bezoekers tijdens de dagen dat de BSO gebruik maakt
van de grote speelruimte (maandag, dinsdag en donderdag). Op woensdag en vrijdag gebruiken wij
onze eigen groepsruimtes. In voorkomende gevallen kan het zo zijn dat de kinderen van de BSO
kortdurend de ruimte delen met bezoekers van het Speelkasteel.
Voorbeelden daarvan zijn;
- Kinderen en medewerkers van andere vestigingen van HappyKids of van de Wildenhorst bezoeken
ons Speelparadijs
- Kinderen en medewerkers van het kinderdagverblijf bezoeken het Speelparadijs
- Vooraf geboekte schoolreisjes bezoeken het speelparadijs onder begeleiding van leerkrachten uit
het basisonderwijs, of BSO’s bezoeken het speelparadijs. Deze begeleiders zullen beroepshalve dan
ook beschikken over een VOG.
- Kinderen van de BSO (uitsluitend van 8 jaar en ouder) waarvan de ouders daarvoor toestemming
geven spelen op woensdag of vrijdag zelfstandig in het Speelparadijs (met steekproefsgewijs toezicht
door medewerkers)
Voor ieder van bovenstaande (incidentele) situaties geldt dat wij indien nodig aanvullende afspraken
in werking laten treden om de rust en het overzicht te garanderen. Dat kan bijvoorbeeld zijn dat wij
bij een schoolreisje er voor kiezen om de kinderen van de BSO na schooltijd even in de groepsruimtes
(of bij mooi weer buiten) te laten drinken en spelen totdat de bezoekers van het schoolreisje
vertrekken (doorgaans voor 15.00 uur). Of dat wij extra personeel inzetten om te surveilleren in de
grote ruimte en tijdelijk een aantal groepsruimtes daardoor sluiten. Afhankelijk van de situatie
worden deze afspraken onderling gemaakt tussen medewerkers van het speelparadijs en de
naschoolse opvang en in het dagelijkse werkoverleg met alle medewerkers van de BSO besproken.
16. Toezicht
Gezien het grote gebouw waarin BSO ’t kasteeltje is gevestigd, zijn er voor deze locatie specifieke
afspraken gemaakt omtrent het toezicht/ de surveillance.
Zodra er kinderen vrij spelen in de grote ruimte, is er een medewerker belast met het toezicht op de
grote speelstructuur (“het kasteel”). Dit toezicht omvat ook met regelmaat een controlerondje om de
gehele speelstructuur heen. Overige medewerkers in de grote speelruimte houden toezicht op de
overige speelstructuren en vergeten daarbij ook de hoekjes en ruimten zoals de toiletten niet.
Met alle medewerkers tezamen zijn wij verantwoordelijk voor het toezicht op de kinderen en het
gebouw.
Ook tijdens het buiten spelen zal er altijd toezicht zijn door een pedagogisch medewerker.
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Als de kinderen ouder zijn dan 8 jaar mogen de ouders ervoor kiezen om hun kind ook op korte
momenten zelfstandig, dus zonder toezicht, te laten spelen in een van de ruimten, in het grote
kasteel of buiten. Zo kunnen zij langzaamaan zelfstandiger worden. Wij vragen de ouders daarvoor
een formulier in te vullen.
De activiteitenruimten gaan open na het eet- en drinkmoment, mits er voldoende toezicht is.
Het knutsellokaal is bij openingstijden altijd geopend en hier mogen kinderen ook zonder continue
toezicht gebruik van maken, indien ouders hier toestemming voor gegeven hebben.
Voor de buitenruimte geldt hetzelfde. De afspraak voor de overige lokalen is, dat deze alleen open
gaan, mits er toezicht van een PM’er mogelijk is (na het eet- en drinkmoment).
De Poortwachters blijven in hun eigen lokaal en worden hier ook na schooltijd direct opgevangen.
Een uitzondering daarop zijn de kinderen van scholen die om 13.45 en 14.00 uur uit zijn, zij spelen
eerst nog even in de grote hal. De totale groep is dan nog niet zo groot. De medewerker van de
Poortwachters is altijd aanwezig gedurende deze tijd.

17. Contact
Vestigingsmanager: Mandy van der Wal
mvanderwal@happykids.nl
Administratie administratie@happykids.nl
Algemeen info@happykids.nl
www.happykids.nl
BSO ’t Kasteeltje
Hoofdweg 869
2131MB Hoofddorp
telefoon; 085-0110070
mobiel BSO (bij uitstapjes); 06- 19477901
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