HET SKF TOP-ARRANGEMENT:

NATUUR , CULTUUR, KUNST EN SPORT VOOR
alle kinderen tot 12 jaar uit Aldeboarn
Waarom het TOP-Arrangement?

Midden september gaan we dan
echt van start met het Top
arrangement !

Talentontwikkeling is een van de pijlers
van ons pedagogisch beleid. Met het
TOP-Arrangement geven we hier
concreet vorm aan.

Het activiteiten aanbod start met
techlab, kookpunt , skeeleren,
ehbo, natuuravontuur, yoga.
Meer informatie over dag, tijd en
prijs vindt u op webshop.
Vanaf vandaag kunt u uw
kind(eren) inschrijven op
shop.kinderopvangfriesland.nl
(zonder www) Schrijf tijdig in !!!

Wat is het TOP-Arrangement in
het algemeen.
Het TOP-Arrangement is het speciale
activiteitenprogramma van de SKF voor
alle kinderen van school. Het
programma brengt kunst, cultuur,
natuur en sport dichtbij uw kind.
Lessen in onder andere ambachten,
dans, kunst, fotografie, beeldende
kunst, natuur, koken en sport vinden
plaats op of rond school. Deze lessen
zijn gericht op culturele en sportieve
ontwikkeling. Uiteraard is er volop
aandacht voor plezier, onderzoek,
ontdekking en de eigenheid van uw
kind. Het programma wordt verzorgd
door inspirerende pedagogisch
medewerkers en externe experts.
Per locatie staan de activiteiten op :
shop.kinderopvangfriesland.nl (zonder
www). Kies daar bso Aldeboarn en u
ziet het actuele activiteitenaanbod.

Voor wie is het TOP-Arrangement

bedoeld?

De school van uw kind is in beweging.
Schooltijden, visie of beleid veranderen.
De Stichting Kinderopvang Friesland
staat in nauw contact met de school en
verandert mee. Zo passen wij onze
tijden en activiteiten aan wanneer het
nodig is om de dagindeling voor u en uw
kind te verbeteren.

Het TOP-arrangement is bedoeld voor
alle kinderen van de Boarne en de Finne
Kinderen die (nog) niet op de BSO zitten
kunnen ook meedoen met de
activiteiten. Meer informatie over
activiteiten en de kosten kunt u op onze
webshop vinden. Voor de kinderen van
de BSO zijn de activiteiten een extra
service. Op de dag van opvang zijn ze
daarom meestal kosteloos. Ook Bso
kinderen moeten zich inschrijven
wanneer ze willen deelnemen !

Schrijf vanaf nu in via
shop.kinderopvangfriesland.nl
(zonder www)
Maar wees op tijd
want VOL = VOL!
Ook Bso kinderen dienen zich in
te schrijven

Stichting Kinderopvang Friesland biedt
op alle dagen buitenschoolse opvang
aan. Een korte middag is van 14:30 –
16:45 uur. De lange middag duurt van
14:30 – 18:30 uur. Uiteraard wordt vrij
gespeeld in deze tijd. Bovendien op
vraag van kinderen worden activiteiten
ondernomen. Meer weten? Neem
contact op!
Stichting Kinderopvang Friesland
Contact Bso Aldeboarn:
brugman2@kinderopvangfriesland.nl
06-13382752
Contactgegevens algemeen:
Telefoon: 0517-380680. E-mail:
info@kinderopvangfriesland.nl
www.kinderopvangfriesland.nl
Contact TOP-Arrangement:
top@kinderopvangfriesland.nl

