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bso de boomhut       pedagogisch beleid 

   

           

1. Inleiding  
Sinds het ontstaan van buitenschoolse opvang in Maastricht ben ik werkzaam in deze tak van 

kinderopvang. Na al die jaren is mijn enthousiasme voor het werken met kinderen in de 

buitenschoolse opvang er niet minder op geworden. Integendeel! 

 

De mooie initiatieven die ik heb genomen, bloeiden regelmatig uit tot volwaardige 

activiteiten, waarbij kinderen talenten ontpopten die niet eerder zichtbaar waren.  

 

Door kinderen serieus te nemen, was ik in de mogelijkheid om een vertrouwensband op te 

bouwen met een omgang, waarbij een kind zich prettig voelt en waarbij het zichzelf durft te 

zijn. Mijn ervaring leerde, dat alleen dàn een kind in staat is om zijn talenten te ontwikkelen en 

op te groeien tot een volwaardig persoon, die trots kan zijn op zichzelf. Het is mijn drijfveer om 

daar een steentje aan bij te dragen. 

 

Hierbij ga ik uit van de visie dat `kinderen al gróót zijn'! 

Dit betekent niet, dat er dus niets meer hoeft te gebeuren en je er niet meer naar om hoeft te 

kijken. Ik bedoel hiermee dat je kinderen laat ervaren, dat ze al heel wat waard zijn. Dat ze al 

heel veel zèlf kunnen.  

 

Vanuit die grondgedachte kijk ik niet alleen naar kinderen, maar ook naar volwassenen. Mijn 

motto is: ‘je moet elk mens in zijn waarde laten en respectvol benaderen, te beginnen bij het 

kind!’ 

 

Zó sta ik in het leven en zó wil ik BSO ‘de Boomhut’ inspireren! 

 

 

2. Doelstelling     
BSO ‘de boomhut´ is in basis een kindercentrum waar buitenschoolse opvang wordt 

aangeboden voor schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar. De opvang volgt 

daarbij de gedachte van ´Janusz Korczak´.  

Een pools pedagoog en groot kindervriend die met zijn uitspraak ´kinderen zijn al groot´ heel 

aardig de lading dekt. Hij geeft daarmee aan dat kinderen al heel veel zelf kunnen en wij 

hen daarin heel serieus dienen te nemen!  

 

Bij BSO ‘de boomhut´ houdt dit in, dat kinderen heel veel zèlf ondernemen in een uitdagende 

omgeving, waarbij vooral het ´buiten spelen´ een heel belangrijk onderdeel vormt. Denk 

daarbij aan hutten bouwen, bomen klimmen (boomhut), timmeren, ravotten in een plas 

water, tuinieren, dieren  verzorgen en knuffelen en nog veel meer!!  

 

Binnenshuis wacht de kinderen een warme inrichting ‘als thuis’, waar het prettig vertoeven is. 

Deze warme sfeer is een waarborg voor het kind om zich inderdaad thuis te voelen. Elk kind 

moet er graag zijn. Dit is een van de belangrijkste redenen waarom BSO De Boomhut 

gekozen heeft voor de kleinschaligheid. Iedereen kent elkaar. De vaste leiding is bekend met 

alle kinderen en heeft hierdoor de mogelijkheid om een vertrouwensband op te bouwen. Zo 

ook onze vaste vervangers. Zij zijn bekend met iedereen en daardoor ten alle tijden inzetbaar 
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zonder dat dit vervelend of wennen is voor de kinderen. Alle gezichten zijn bekende 

gezichten, en dat geeft een veilig gevoel. 

Naast sfeer is óók duidelijkheid in omgang en regelgeving een voorwaarde om je prettig te 

voelen. Duidelijke regels, die voor elk kind helder zijn, geven rust en houvast (zie bijlage 1. en 

groepsregels op het prikbord). 

Zo ook aandacht voor jaarlijks terugkerende feestdagen (verjaardagen) en tradities. Deze 

zijn niet alleen belangrijk voor de ontwikkeling van een goed tijdsbesef, maar het biedt ook 

weer houvast en bekendheid met de omgeving.  Hierdoor voelt een kind zich geborgen in 

zijn omgeving en voelt het zich op z’n plaats. Vieringen en de daarbij behorende rituelen 

(eten van een gouden bord en drinken uit een gouden bokaal bij verjaardagen bv) krijgen 

daarom een belangrijke rol in onze BSO. 

 

Naast opvang heeft BSO ´de boomhut´ het doel om, eventueel in samenwerking met 

buurtwerk, culturele activiteiten aan te bieden in de vorm van cursussen, workshops en 

clubjes.  

Hierdoor blijft het óók voor de oudere kinderen een uitdaging om naar de BSO te komen. 

Hun sterke behoefte om de wereld te ontdekken en daarin een plek te vinden, wordt op 

deze manier op speelse en veilige wijze aangeboden. 

 

 
3. Werkwijze, samenstelling en maximale omvang van de basisgroepen 

Bij  BSO de boomhut volgen we bij het pedagogisch handelen de denkwijze en werkwijze 

van Janusz Korczak. Deze pedagoog inspireert namelijk heel sterk door te wijzen op de 

rechten die het kind heeft.  

 

Elk kind heeft het recht zo te zijn, als het is. Dit is de kern van het respect en van het 

vertrouwen. Door náást het kind te staan en te kijken en te luisteren naar wat hij jou te 

zeggen heeft, neem je hem serieus. Je kijkt hoe het kind echt is. Hoe kinderen verschillen; dat 

ze niet allemaal ‘gelijk’ zijn. Hierbij vertrouw je in de eerste plaats op het eigen kunnen van 

het kind (kinderen o.a. betrekken bij de regelgeving en/of het huishoudelijk reglement 

(kinderparticipatie*). Maar ook het kind accepteren met zijn onvolkomenheden. 

 

Door een leiding-kindratio van 1: 8 toe te passen, is er voldoende ruimte, tijd en aandacht 

om elk individuele kind te benaderen en emotionele veiligheid te bieden. Zo blijven er tevens 

voldoende mogelijkheden aanwezig voor de ontwikkeling van persoonlijke en sociale 

competenties. Voldoende persoonlijke en èchte aandacht, samen met een doordachte 

werkwijze zijn immers de voorwaarden voor een goede bewustwording van de waarden en 

normen, zoals die gelden in de groep en in onze maatschappij. 

 

Door de totale omvang van de BSO niet verder te laten uitgroeien dan 24 kinderen per dag, 

blijven we kleinschalig en dus overzichtelijk. In deze opzet wordt een basisgroep vastgesteld 

op maximaal 16 kinderen in eenzelfde leeftijdsgroep. Er is dus sprake van twee basisgroepen, 

met bij elke groep vaste leiding (naar ratio 1:8), waarmee de kinderen heel bekend en 

vertrouwd zijn/worden.  

Om elk individuele kind voldoende emotionele ruimte te bieden is gekozen voor een indeling 

naar leeftijd. Zoals dat heel gebruikelijk is binnen de buitenschoolse opvang vormen we een 

groep jongere kinderen in de leeftijd van 4 tot 8 jaar en een groep in de leeftijd van 8 tot 12 

jaar.  

De accommodatie biedt hiervoor twee van elkaar gescheiden ruimten. De groepsruimte zelf   

en een grote leefkeuken. In de praktijk betekent dit dat het kind (voornamelijk) tijdens het 
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eetmoment ingedeeld wordt in zijn leeftijdsgroep. Hierna passen we het open-deuren-beleid 

toe, zoals beschreven in het volgende hoofdstuk. 

 

Mede door de persoonlijke ruimte te stellen op 5m2 per kind, wordt drukte (en mogelijk zelfs 

irritatie en agressie) vrijwel voorkomen.  

 

In deze rust kunnen wij meer kwaliteit bieden. En kwaliteit is waar BSO de boomhut voor stáát. 

 

De kwaliteit laat zich met name nog meer zien, doordat wij onze werkwijze en 

activiteitenaanbod onder brengen in een BSO-werkschema, indertijd opgesteld door Ria 

Meijvogel (werkzaam voor het NIZW, een landelijk adviesorgaan). Zij stelt namelijk, dat de 

activiteiten van kinderen op de BSO ingedeeld kunnen worden in 4 categorieën.   

1. kinderen spelen vrij, zonder inmenging van leiding. 

2. kinderen willen een spel/activiteit doen waar zij hulp/assistentie van leiding bij nodig 

hebben. 

3. de leiding neemt het initiatief voor een spel/activiteit en vraagt de kinderen wie mee 

wil doen. 

4. de leiding organiseert een gestructureerde voorbereide activiteit, waar kinderen zich 

(vrijwillig) voor opgeven/aanmelden. 

Wanneer deze 4 categorieën met regelmaat aan bod komen, dan wordt een (te) eenzijdig 

activiteitenaanbod voorkomen. Het blijkt in de praktijk een handig instrument te zijn, dat heel 

helder is en simpel te evalueren door de leiding. 

 

*) voor een volledige beschrijving van de regeling kinderparticipatie bij BSO De Boomhut, verwijs ik naar het schema 

kindinspraak (zie bijlage 2. en zie prikbord van de kinderen). 

 

 

5. Open-deuren-beleid 
We zijn in principe een verticale groep, echter tijdens bepaalde vaste (eet)momenten van 

de dag delen we jongere en oudere kinderen in aparte groepen in. Dit is erg belangrijk om 

aan de jongsten onder ons voldoende aandacht en emotionele veiligheid te bieden, zonder 

dat ze door de groten onder de voet gelopen worden. En andersom, dat de oudere 

kinderen niet constant rekening hoeven te houden met en/of zich aan moeten passen aan 

de jongsten. Ook de aanwezigheid van zowel een man als een vrouw in het team, geeft het 

kind een drempelverlagende bindingsmogelijkheid door de keuze die het kan maken. Dit 

gegeven op zich, biedt ook weer emotionele veiligheid. Hier ligt op dit moment van de dag 

het accent. Een open-deuren-beleid is op dìt moment niet wenselijk.  

 

Wèl wanneer we verder op de dag onze activiteiten aanbieden. Namelijk door differentiatie 

aan te brengen èn het gebruik maken van de aparte (leef)keuken (óók voor het 

eetmoment) èn de enorme buitenruimte, wordt vaak vanzelf al een natuurlijke 

groepsindeling gecreëerd, het zij in leeftijd, sekse of interesse. Hierbij is een open-deuren-

beleid een natuurlijk gegeven, omdat juist dàn van ieders kwaliteiten gebruik gemaakt kan 

worden. 

 

 

6. Meerwaarde 
Uitgaande van het werkschema, zoals hierboven omschreven, in combinatie met de 

landelijke buitenruimte en het theater in huis, geeft het deze BSO de mogelijkheid om heel 

aparte activiteiten aan te bieden. Buiten de moestuin, het ‘spijkerdorp’ (hutten bouwen) en 

de kinderboerderij met kippen en konijnen, zullen er apart activiteiten georganiseerd worden 
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op cultureel, muzikaal en culinair gebied voor zowel de jongere als de oudere kinderen. 

Naast dit projectmatige aanbod zal er ook een aantal vaste activiteiten georganiseerd 

worden in de vorm van ‘clubjes’, voornamelijk voor de oudere kinderen vanaf ongeveer 8 

jaar. 

Juist voor deze doelgroep is de geboden meerwaarde een uitkomst. Zij hebben vanuit de 

ontwikkelingsfase waarin zij verkeren de sterke behoefte om de volwassen wereld te 

verkennen en te ontdekken welke rol zij daarin kunnen spelen.  

 

De laatste jaren is dit activiteitenaanbod verder doorontwikkeld tot een aparte vorm van 

opvang, de ACTIVITEITEN OPVANG. 

Activiteitenopvang is nu een vorm van náschoolse opvang, veelal voor de oudere kinderen. 

Wij geloven in kwaliteiten en begaafdheden van kinderen en nemen ze heel serieus, dus 

door de inzet van vakkundige begeleiding krijgen kinderen met een bepaald talent op deze 

manier de gelegenheid om zichzelf te ontdekken en zich daarin meer en verder te 

bekwamen! 

Doordat we de activiteit met opvang combineren, bespaart u niet alleen kosten (u ontvangt 

immers een tegemoetkoming in de kosten van de belastingdienst), maar ook tijd. Omdat nu 

de BSO de organisatie, begeleiding en veelal het vervoer verzorgen, hoeft uzelf niet meer 

met uw kind naar een cursus of club te gaan. Dat geeft veel rust in het gezin. Deze 

méérwaarde maakt activiteitenopvang tot een hele aantrekkelijke vorm van opvang! 

Om de veiligheid en gezondheid van de kinderen in deze vorm van opvang evenzo te 

waarborgen, werken we met personeel dat zowel gekwalificeerd is voor de activiteit (het zijn 

gediplomeerde vakdocenten), als voor de buitenschoolse opvang zelf. Een deel van de 

middag bestaat tenslotte uit opvang, het ophalen van school en het eetmoment met de 

kinderen. Een tweede deel van de middag bestaat uit de geboden activiteit. Zij zijn allen in 

het bezit van een geldige VOG, een BHV diploma en voldoende certificering voor de 

opvangtaken.  

Voor de speciale activiteit wordt ook een speciale geschikte ruimte gebruikt. Sporten 

gebeurt in de sportzaal en zwemmen natuurlijk in het zwembad. Voor struinen gaan we de 

natuur in en voor de musical maken we gebruik van de speelzaal van school.  

Deze activiteiten zijn doorlopend gedurende een schooljaar in de vorm van een cursus, les of 

club. U betaalt weliswaar iets meer per uur, maar alle extra kosten voor o.a. materiaal, 

vervoer, presentaties/optredens, lesgeld e.d. zijn hierbij dan ook inbegrepen. 

Er is op onze BSO een keuze voor: 

 Zwemles (voor diploma A) 

 Popgroep 

 Musical 

 Struinen (in de natuur) 

 Sport en spel 
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 ZWEMLES 

Op maandag en dinsdag gaat er een groepje kinderen samen met Esther naar de 

Polfermolen in Valkenburg voor diploma-A  zwemles. Als uitzondering op de overige 

activiteiten, zijn de deelnemers veelal jongere kinderen. Je kan al op zwemles vanaf 4,5 jaar! 

 DE POPGROEP 

Elke maandag en donderdag is er de popgroep-middag onder leiding van Erik Moonen. Er 

worden covers gekozen die worden ingestudeerd. Er wordt regelmatig van instrument 

gewisseld, waardoor ieder hiermee eens kennis kan maken. Natuurlijk wordt er ook 

regelmatig opgetreden. Super optredens bij Boerderijpop en het Manus van Alles Festival zijn 

daarbij het serieuze werk en geven de bandleden een echte kick. 

Gedurende het jaar worden er ook studio-opnamen gemaakt en wordt er zelfs een eigen 

video-clip opgenomen.   

 

 

 DE MUSICAL 

Een superleuke en complete activiteit, waarbij 4 disciplines aan bod komen. Elke door een 

professionele docent. We werken gedurende een schooljaar toe naar een volwaardige 

voorstelling, waarbij ook veel aandacht besteed wordt aan decor en kostuums. Er wordt 

gewerkt in 2 groepen. 

 

 STRUINEN 

Elke dinsdag gedurende het schooljaar trekken Melanie en Elsa, direct vanuit school,  erop uit 

met een groep struiners. 

Door regelmatig in de natuur te zijn, scherpen de kinderen hun zintuigen en leren ze hun 

mogelijkheden en grenzen kennen. Ze ervaren weersveranderingen en kunnen zich 

verwonderen over groei en bloei. Door bomen, planten en beestjes te onderzoeken, doen ze 
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spelenderwijs uiteenlopende leerervaringen op en leren ze omgaan met de 

onvoorspelbaarheid van de natuur. 

Daarnaast is er een maatschappelijk belang, namelijk dat ze opgroeien tot zelfstandige, 

sociale volwassenen die zorg dragen voor hun omgeving. In een natuurlijke omgeving 

ontwikkelen kinderen vaak respect voor de natuur en raken ze gemotiveerd om de natuur te 

beschermen. Uit Scandinavisch onderzoek is gebleken dat spelen in een natuurlijke 

omgeving helpgedrag stimuleert, conflicten weinig voorkomen en dat jongens en meisjes 

van verschillende leeftijden meer met elkaar spelen dan in een bebouwde omgeving of 

binnen. 

  

 

 

 

 

 SPORT EN SPEL 

Deze activiteit wordt gegeven door Ruben, hij verzamelt iedere donderdag een groepje 

enthousiaste kinderen (leeftijd 6-12 jr) bij elkaar en verstrekt dan richting de gymzaal van BS 

Scharn. Daar worden op een speelse manier allerlei bal, stoei en tikspelen aangeboden. 

Daarbij wordt er rekening gehouden met de wensen en initiatieven van de kinderen: 

“gymmen op verzoek”. Ook worden er “nieuwe” spellen aangeleerd die al snel favoriet 

worden bij de kinderen. Want wie kent er nou de spellen: gooi-keep-bal, slagbal met 

hindernissen, kom-mee ga-weg, chaos-bal en het mattenschuifspel? 

 

7. Veiligheid 
Vooraf wil ik ieder heel expliciet benadrukken dat BSO De Boomhut nèt als elke andere 

kinderopvangorganisatie onderworpen is aan inspectie op veiligheid en wettelijk gestelde 

eisen. Het is er veilig en we gaan uit van een hele normale situatie.  

Ik wil echter over veiligheid graag een apart hoofdstuk wijden, omdat de visie van Korczak 

een visie is, waarbij we ‘kinderen serieus nemen’, ‘kinderen in hun eigen kunnen vertrouwen’ 

en waar kinderen de ruimte gegeven wordt om ‘zelf te regelen’ en ‘zelf te ontdekken’. We 

moeten dus óók aanvaarden dat kinderen soms zichzelf schade kunnen berokkenen! En dat, 

terwijl men tegenwoordig juist àlles in het werk stelt om elk (klein) ongelukje te voorkomen.  

We moeten hierbij echter onderscheid maken tussen schijn veiligheid en èchte veiligheid.  

Wanneer kinderen weggehouden worden van alle ‘gevaarlijke’ aspecten in het leven, dan 

leren ze er ook niet mee omgaan. Je spreekt dan van een ‘jeugdland-theorie’. Dit is een 

theorie, waarbij je er vanuit gaat dat een mens in zijn kindertijd beschermd moet worden 

tegen de harde buitenwereld, zodat het straks onbeschadigd en sterk de volwassen wereld 

in kan stappen.  

Deze vorm van veiligheid is eigenlijk een schijnveiligheid. 

Ten eerste, omdat je nooit met zekerheid kunt voorspellen of een mens op latere leeftijd 

daadwerkelijk krachtig genoeg is om weerbaar te zijn en handig genoeg om zich in deze 

maatschappij soepel te bewegen. Men is niet geoefend. 
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Ten tweede, omdat het niet eerlijk is naar het kind toe. Het kind wordt straks als jong 

volwassene ongeoefend in deze ‘harde’ wereld los gelaten en moet zich maar zien te 

redden. Dit is niet fair. Het was gewend aan veiligheid, geborgenheid en hulp. Nu moet hij/zij 

alles in één keer zèlf doen. De veiligheid heeft alleen betrekking op de kindertijd. Er kan dan 

bijna niets gebeuren, omdat elk gevaar weggenomen wordt. Ná deze periode stopt de 

veiligheid en wordt het dus eerder een onveilige situatie.  

Ten derde, het kind wordt niet serieus genomen, omdat men het niet competent genoeg 

acht om de dingen zèlf te regelen en zèlf te ontdekken. 

Wil je echter, dat een kind handig wordt en zelfverzekerd kan reageren op ‘gevaarlijke’ 

momenten en in moeilijke situaties, dan moet je het kind léren omgaan met gevaren. Dat 

kan dus alléén als je de gevaren niet wegneemt, hoewel dit in eerste instantie een 

tegennatuurlijke reactie van de mens is. Dit lukt meestal ook niet in één keer. Het is vaak voor 

de opvoeder, begeleider een lang(er) leerproces.  

Tòch moeten we de feiten aanvaarden. Er is pas sprake van èchte veiligheid, wanneer een 

mens in zijn kinderjaren getraind is en soepel kan handelen bij ‘gevaarlijke’ en moeilijke 

situaties. Daarbij maakt het hem zelfverzekerd en geeft het hem een stevige positie in de 

maatschappij.   

Het is ook een eerlijke benadering van het kind in zijn omgeving en het geeft blijk van 

vertrouwen in de competentie van de mens (en dus het kind). 

Wanneer een kind steeds handiger wordt, dan stelt dat de opvoeder/begeleider gerust. En 

rust geeft je op zijn beurt weer meer tijd om met andere belangrijke zaken bezig te zijn.  

Het komt de sfeer en omgang alleen maar ten goede, omdat het kind serieus genomen en 

op waarde geschat wordt. Dit geeft het kind zèlf een goed gevoel. Vaak ook een trots 

gevoel. En dat is weer een hele belangrijke ervaring, zowel voor nú als voor later, het geeft 

namelijk zèlfvertrouwen. 

In de praktijk bij BSO de boomhut houdt het in, dat we kinderen veiligheid bieden door ze te 

laten omgaan met èchte spullen, echt gereedschap en de echte materialen. Geen plastic 

nepspullen of namaakmateriaal. Een boom is een boom, hout is hout, een mes is een mes, 

een bord is bij ons van porselein, etc.  

Zo laten we de kinderen ook zoveel mogelijk zèlf nadenken, zèlf kijken (b.v. bij oversteken), 

eerst zèlf ruzies oplossen, zèlf uitproberen, etc .  

Onze belangrijke taak hierin is aanbieden, stimuleren en begeleiden. 

Onze belangrijke rol hierin is goed observeren, goed luisteren, controle en overzicht 

behouden en de algemene veiligheid bewaken.  

 
 
6. Inspiratie en implementatie  

Om deze denk- en werkwijze bij de leiding levendig te houden en te garanderen, is er 

regelmatig toetsing en verdieping aan theorie en praktijk noodzakelijk. Zowel voor de leiding 

als voor de ouders is deze manier van handelen een gewenningsproces.  

Er is sprake van een bewuste keuze voor BSO de boomhut (zie o.a. punt 5), Men moet achter 

‘het produkt’ kunnen staan, anders is het niet werkbaar. Dus ook ouders dienen met 

regelmaat geïnformeerd en/of geïnspireerd te worden. 

 

Inspiratie en implementatie van onze pedagogische visie moet dus levendig blijven voor 

allemáál en dat doen we als volgt: 

 

Voor de leiding: 

 lezen/opnemen/eigen maken van literatuur over Korczak 
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 wekelijks pedagogisch overleg en kindbesprekingen, waarbij we elkaar feedback 

geven over tal van pedagogische onderwerpen (straffen en belonen e.d.) en waarbij 

we elkaar ondersteunen in theorie en praktijk. 

 in de praktijk werken en handelen volgens Korczak, en wel op een manier die past bij 

de persoon. Ieder met zijn eigen talenten en eigenschappen. 

 

Voor de ouders:  

 door het pedagogisch beleid en het informatieboekje aan te reiken en te bespreken 

tijdens het intakegesprek. 

 het pedagogisch handelen inzichtelijk en bespreekbaar te maken door o.a. foto’s, 

filmpjes, werkjes en producten van dagelijkse activiteiten van BSO de boomhut te 

tonen/presenteren en er over te praten. Dit kan o.a. tijdens de gezinsavonden die 

regelmatig worden georganiseerd, maar ook gewoon bij het ophaalmoment aan het 

einde van de dag. 

 via nieuwsflitsen en nieuwsbrieven, waarin bepaalde  zaken belicht kunnen worden. 

 eventueel via speciaal georganiseerde thema-avonden, met o.a. lezingen van 

Korczak-kenners. 

 

 

 

7. Tot slot 
Bij BSO de boomhut gaat het er in eerste instantie om, dat kinderen het naar hun zin hebben 

en dat we gewoon met beide benen op de grond blijven staan en er geen verheven 

toestand van maken. Gewoon, helder en duidelijk, goed geregeld en niet te veel papieren 

rompslomp, want daar zitten ouders echt niet op te wachten. 

Ouders moeten een goed gevoel hebben bij de plek waar zij hun kinderen onderbrengen. 

Wij besteden daarom veel aandacht en tijd aan het intakegesprek. Andersom moeten de 

kinderen ook een goed gevoel hebben bij de plek waar ze worden ondergebracht. Het 

wenbeleid van onze BSO besteed daarvoor voldoende ruimte. Elk kind dat nieuw naar de 

BSO komt, wordt immers vóóraf samen met de ouders uitgenodigd om een (deel van de) 

middag op bezoek te komen. Hierdoor kunnen beiden zich een goed beeld vormen en een 

beetje bekender worden met de BSO.  

Wanneer wij vervolgens worden uitgekozen om de opvang te verzorgen, dan is dàt feit op 

zich, al een blijk van waardering en vertrouwen in BSO de boomhut en dat is een mooi begin 

van een mooie tijd samen met de kinderen! 

 


