
VERSCHILLENDE KINDEREN VAN ONZE SCHOOL MAKEN GEBRUIK VAN ONDERSTAANDE BUITENSCHOOLSE OPVANG LOCATIES.  
HIERONDER STELLEN ZIJ ZICH AAN U VOOR: 

   
 
 

NA SCHOOL METEEN DOOR NAAR DE BSO? 
Sinds februari 2016 kan je na schooltijd meteen terecht op de gloednieuwe locatie van BSO 
Klinkers. Je hoeft hier de school niet eens meer voor uit! Alle kinderen van BS Klinkers kunnen na 
schooltijd gebruik maken van de BSO. Bovendien bieden wij naast buitenschoolse opvang ook 
voorschoolse opvang aan. 
 Mooi en ruim ingericht 
BSO Klinkers beschikt over verschillende kamers die allemaal Mix en Match zijn ingericht;  
een centrale keuken waar samen met de kinderen diverse kookactiviteiten worden georganiseerd, 
een huishoek met keuken én winkel waar de kinderen ook lekker kunnen verkleden, een bouwhoek 
om urenlang te spelen met blokken, lego, Kapla en K'nex, een bibliotheek om rustig te kunnen 
lezen, een spelletjeskamer, computers, een gameroom met een Wii U als spelcomputer en zelfs 
een Air hockey tafel! 

 
Samen voetballen of 
basketballen, knikkeren, 
fietsen en rennen.  
Buiten is er ook volop 
speelgelegenheid op het 
eigen schoolplein met 
zandbak, het voetbalveld 
gelegen voor de school maar 
ook op het speel dak van de 
basisschool. 
Kortom, genoeg ruimte en 
mogelijkheden voor optimaal 
speelplezier! 

Jullie komen toch zeker ook? 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Marieke van der Meulen, locatiedirecteur 
Kindercentrum Koolhoven en BSO Klinkers 06-10603125 m.vandermeulen@kinderstadtilburg.nl  
Neem een kijkje op http://www.kinderstadtilburg.nl/klinkers of maak meteen een afspraak voor 
een rondleiding met Mandy Engel, locatie coördinator BSO Klinkers 013-5717553 
m.engel@kinderstadtilburg.nl  



 
LEKKER SPORTEN TIJDENS DE BSO? 
Ben je tussen de 4 en 12 jaar? Houd je van sporten?  
Dan is de sport-BSO de plek voor jou!  
Iedere dag worden er verschillende sporten aangeboden van 
voetbal tot yoga of wil je misschien trainen voor de Tilburg 
Ten-Miles, dat kan ook! 

Heb je nog geen zwemdiploma? Het A, B en C diploma kun je behalen door gediplomeerde 
zweminstructeurs op BSO Pellikaan in samenwerking met Club Pellikaan. 
U betaalt dezelfde prijs voor deze BSO als voor alle andere BSO locaties van Kinderstad, er komen 
geen extra kosten bij kijken. De taxi rit van school naar de BSO verzorgt de sport-BSO. Voor de 
zwemlessen is er een zeer aantrekkelijke pakketprijs. Wilt u de meer weten, neem dan even 
contact met ons op. 
Hoe gaat het in zijn werk? 
 Je wordt binnen school opgehaald door de taxichauffeur 

en gebracht naar BSO Pellikaan 
 Je krijgt op de BSO iets te eten en drinken  Even tijd om te relaxen totdat alle kinderen er zijn  Je gaat je omkleden in je sporttenue  Er worden verschillende sporten aangeboden  Daarna weer iets te eten en drinken  Je ouders komen je ophalen op de sport-BSO  Ouders mogen altijd komen kijken naar je zwemlessen 
 

 
Voor meer informatie kun je contact 
opnemen met Wout Jansen, locatiedirecteur 
Sport-BSO Pellikaan & outdoor-BSO 
Warande  
 
T: 06-46398648 
W.jansen@kinderstadtilburg.nl  
 
Of neem een kijkje op 
www.sportbsotilburg.nl 

 


