
 
 

BSO Buurse, meer dan leuk! 
 

Onbezorgd een dag werken, zonder dat je je zorgen hoeft te maken of je zoon of dochter wel 
goed wordt opgevangen? Dit kan! Bij BSO Buurse lopen uw kinderen zo vanuit de enige 
school die Buurse rijk is, door naar ons lokaal. Een gezellige ruimte, met een knusse 
inrichting, waar plek is voor ontspanning, spel, en creativiteit. De prachtige omgeving is 
omringd met sportvelden en natuurlijk kan er ook buiten gespeeld worden. Dit alles onder 
begeleiding van onze gediplomeerde pedagogisch medewerkers.  
 
Buitenschoolse opvang is vrije tijd. Het belangrijkste hiervan is dat kinderen plezier beleven 
en kunnen spelen. Vrije tijd is speeltijd, waarbij het kind mede zelf kan bepalen wat hij of zij 
doet, hoe het dat doet en met wie. Eigen initiatief staat voorop. Binnen BSO Buurse is er een 
mix van spanning en ontspanning, waarbij goed gekeken wordt naar wat het kind wil en 
nodig heeft. Daarnaast worden er ook geregeld thematische activiteiten georganiseerd en is 
er ruimte voor huiswerkbegeleiding.  
 
Tijdens de schoolvakanties en op studiedagen kunnen de kinderen, bij voldoende 
aanmeldingen, de hele dag terecht op de buitenschoolse opvang. Tijdens deze dagen zorgen 
we voor een echte vakantiesfeer. We gaan zwemmen, naar de kinderboerderij, maken een 
disco, of gaan bijvoorbeeld naar de speeltuin. Ook dan werken we aan de hand van thema’s 
en organiseren aan de hand van de thema’s ook excursies naar bedrijven of parken.  
 
Bij BSO Buurse kan op maandag, dinsdag, woensdag en donderdagmiddag van 14.15-18.00 
uur uw kind bij ons komen spelen (met ingang van volgend schooljaar vanaf 14.00 uur). Bij 
voldoende aanmeldingen zal vrijdagmiddag daar ook bij komen. Wij bieden diverse 
arrangementen aan, variërend van flexibele opvang , opvang op maat tot aan schoolweken- 
en vakantiepakketten. De tarieven voor opvang bij BSO Buurse kunt u bekijken via 
www.bsobuurse.nl. In deze tarieven is geen rekening gehouden met de kinderopvangtoeslag 
en/of een gemeentelijke toeslag. Afhankelijk van uw inkomen krijgt u in de meeste gevallen 
ook nog een gedeelte terug. BSO is vaak voordeliger dan u denkt!  
 

Ervaring van een ouder 

Onze kinderen gaan vanaf afgelopen september naar BSO Buurse. Ze vinden het fijn dat ze 
niet met een bus hoeven, de BSO is lekker in school. Er wordt veel geknutseld en gespeeld in 
het gymzaaltje van school of op het schoolplein. Maar lekker voetballen met vriendjes op 
het veld kan ook!  
Ik vind de organisatie flexibel. Een keertje ruilen van dag is in overleg mogelijk. Studiedagen 
zijn inbegrepen en er is mogelijkheid tot vakantieopvang.  
En niet onbelangrijk, het is niet duur! 

http://www.bsobuurse.nl/


Maar wat kost het nou eigenlijk? 
Ouders die werken of een studie volgen hebben recht op kinderopvangtoeslag. Dit betekent 
dat je een deel van de opvangkosten terug krijgt van de belastingdienst. De hoogte van dit 
bedrag is afhankelijk van je inkomen. Het maximale uurtarief waarover de belastingdienst 
kinderopvangtoeslag uitkeert is €6,89. Bij een gezamenlijk toetsingsinkomen van €55.000,- 
vergoedt de belastingdienst 80,1% van deze €6,89.  
BSO Buurse hanteert een uurtarief van €6,85 bij een 52 weken contract (incl. 
vakantieopvang). Een contract zonder vakantieopvang bestaat uit 40 weken en het uurtarief 
is dan €7,70. Op www.toeslagen.nl kun je een proefberekening op maat maken . 
 

BSO in school   
Wij als leerkrachten ervaren de BSO in school als erg positief. De kinderen lopen na 
schooltijd de hal in waar Daniëlle op ze staat te wachten. Een kortere en veiligere route is er 
niet. We zien in Daniëlle een ervaren en plezierige BSO leidster die onderdeel uitmaakt van 
onze school. Ook van kinderen en ouders horen we positieve verhalen.  
Het aanbod van BSO (en natuurlijk de Peuteropvang) is goed voor de leefbaarheid van zowel 
de Buurser dorpsgemeenschap als de basisschool. Die kun je niet los zien van elkaar.  
 

Aanmeldingen  

We merken dat het aantal aanmeldingen nog niet op het niveau is van de inventarisatie die 
gedaan is in het voorjaar 2018. Om de BSO ook volgend schooljaar en in de toekomst te 
laten bestaan, hebben we nieuwe aanmeldingen nodig.   
Misschien bent u al eens even wezen kijken. Anders bent u na schooltijd, als de BSO volop in 
bedrijf is, van harte welkom om de sfeer te komen proeven.  
Kijk ook op www.bsobuurse.nl. U kunt contact met ons opnemen via het contactformulier op 
onze website, door een mail te sturen naar administratie@bsobuurse.nl of door te bellen op 
ons telefoonnummer 06-20746545.  
 
Met vriendelijke groet,  
Team BSO en team BS Buurse  

http://www.toeslagen.nl/
http://www.bsobuurse.nl/
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