
  
 

Voor onze school zorgt skidkinderopvang voor opvang van basisschoolkinderen buiten de reguliere 
schooltijden. Er zijn twee mogelijkheden: Tussenschoolse opvang (TSO) en Buitenschoolse opvang (BSO). 
 
Tussenschoolse en buitenschoolse opvang (TSO en BSO) 
De Eshoek geeft ouders keuzes in het aanbod van kinderopvang. De totale organisatie en het beheer zijn 
door de school ondergebracht bij skidkinderopvang, een professionele kinderopvangorganisatie.  
 
TSO (overblijven) 
Onder begeleiding eten kinderen het broodje op school wat ze van thuis hebben meegenomen en spelen 
met elkaar (op het plein). Het drinken (melk en thee) wordt verzorgd door skidkinderopvang. 
 
OF 
 
Onder begeleiding lunchen de kinderen in de Ekiwoek (tegenover de school). Het eten wordt verzorgd 
door skidkinderopvang 
 
Vanaf 13.05 uur vallen de kinderen weer onder verantwoordelijkheid van school.  
 
De TSO wordt, afhankelijk van het aantal aanmeldingen, aangeboden op maandag, dinsdag, donderdag 
en vrijdag. Opvang op vrije middagen en margedagen wordt geregeld via de BSO. De TSO is uitsluitend 
bedoeld als overblijfmogelijkheid in de middagpauze van de school. Overblijven kan structureel, maar 
ook incidenteel.  
 
Aan- en afmelden 
Als u gebruik wilt maken van TSO op onze school dan kunt u dit online regelen. Via het ouderportaal van 
skidkinderopvang kunt u uw kind(eren) aan- en afmelden voor TSO. 
 
Aanmelden kan tot 24.00 uur op de dag voorafgaand aan het TSO moment en afmelden kan tot 10.00 uur op 
de desbetreffende TSO dag. 
 
Het ouderportaal is via de website www.skidkinderopvang.nl te vinden en via een app beschikbaar. Om de app 
te gebruiken kunnen ouders deze downloaden uit de App Store van Apple of uit de Play Store van Google. De 
app is te vinden onder de naam “skidouderportaal”. 

http://www.skidkinderopvang.nl/
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiQuuGh4O3OAhUL1hoKHUIyDxEQjRwIBw&url=http://www.mfcdespil.nl/cms/index.php/kernpartners/skidkinderopvang&psig=AFQjCNHTRdUY7ycWrlhjNdEPEqDU4yyk-Q&ust=1472804980012577


 
BSO  
Er is opvang mogelijk ’s ochtends voor schooltijd van 7.00 - 8.30 uur, tussen de middag en na schooltijd 
tot 18.00 uur. Verder is er opvang in vakanties (inclusief enkele feestdagen), vrije dagen en op 
margedagen van 7.30 – 18.00 uur. Tussen de middag wordt de lunch verzorgd door skidkinderopvang. 
 
BSO is een vorm van kinderopvang voor kinderen van 4-12 jaar. In Annen vindt deze, afhankelijk van de 
leeftijd, plaats in de school (4-5 jaar), in de Ekiwoek (6-7 jaar) tegenover de school of de EkiEight (8-12 
jaar) naast het dorpshuis.  
 
Opvang is vrije tijd. Kinderen zijn vrij om mee te doen aan de geboden activiteiten, maar ze kunnen ook 
vanuit de BSO mee blijven doen aan activiteiten van (sport)clubs of verenigingen waar ze lid van zijn. 
 
BSO is mogelijk alleen in schoolweken, alleen in vakantieweken, maar ook als een combinatie van beide. 
 
 
Meer informatie? 
Meer informatie over de TSO of BSO vindt u op www.skidkinderopvang.nl of per telefoon (0592-304190) 
of via info@skidkinderopvang.nl 

http://www.skidkinderopvang.nl/

