
                            
                                                                    

 
 

 

 
Bij de Foresters aan de Vennewatersweg biedt Forte Kinderopvang gezellige en actieve opvang, 
speciaal voor kinderen van 7 jaar en ouder. En ook handig: de BSO 7+ kan ook gecombineerd worden 
met andere Forte BSO’s! 
 
 

Op de BSO 7+ hebben de kinderen ruimte genoeg! We hebben 
de beschikking over de stoere kantine van de sportvereniging met 
een keuken, geluidsinstallatie en gezellige chillplekken. Buiten 
wordt veel gebruik gemaakt van de bijbehorende sportvelden, het 
bos en natuurlijk strand en duin. En bij slecht weer maken we 
gebruik van de binnenzaal op het terrein van de Foresters. 
 
 

Natuurlijk kan er na school ook even lekker gerelaxt worden. Of 
liever iets anders doen? Geen probleem. We bieden bij de BSO 
7+ naast sport ook een rijk aanbod aan activiteiten, waarbij we 
rekening houden met de leeftijd en belangstelling van het kind. 
Kinderen kunnen zich uitleven in allerlei creatieve activiteiten, 
spelletjes, toneel of muziek. Ook worden er met regelmaat 
speciale workshops georganiseerd. 
 
 

 De kantine waar we o.a. de keuken, geluidsinstallatie en 
gezellige chillplekken gebruiken. 
 

 De sportvelden en sporthal.  
 

 Speciale sportmedewerkers met daarop afgestemde 
diploma’s. 

 Dagelijks aanbod van activiteiten zoals hockey, balspelen, 
sportcircuits, parcours en nog veel meer. 

 
 Een rijk aanbod aan creatieve activiteiten en workshops, 

afgestemd op leeftijd en belangstelling, of gewoon even 
lekker chillen. 
 

 Vakantieopvang met een programma vol gezellige 
uitstapjes en coole workshops, zodat de kinderen een 
echt vakantiegevoel hebben. 



                            
                                                                    

 
 

 Forte Kinderopvang verzorgt het 
vervoer tussen school en BSO. 

 De BSO is open tijdens studiedagen.  

 Vriendenkaartje: 4 keer per jaar mag 
er een vriendje worden meegenomen 
naar de BSO! 

 Zeer flexibel ruilbeleid (ook bij 
feestdagen), en de afname van extra 
opvang is altijd mogelijk! 

 De BSO 7+ kan gecombineerd worden 
met andere Forte BSO’s. 

 BSO 7+ vangt kinderen op van alle 
basisscholen in Heiloo. 

 
 

Bij Forte Kinderopvang kunt u terecht voor hele 
en halve dagen tijdens:  
 

 Geopend op maandag, dinsdag en 
donderdag. (Woensdag en vrijdag bij 
BSO Boekenstein).  

 Voorschoolse opvang. 

 Naschoolse opvang incl. 12 weken 
schoolvakantie, of juist excl. 12 weken 
schoolvakantie. 

 Alleen opvang tijdens de vakanties: 6, 
9 of 12 weken vakantieopvang.   
 

 

Wij bieden kinderen elke dag een veilige omgeving waarin ze zich welkom voelen. Bij ons mogen ze 
zichzelf zijn. We prikkelen kinderen om het beste uit zichzelf te halen en bereiden hen voor op de 
toekomst. Ze leren hun eigen mogelijkheden volledig te benutten. Zo kunnen ze met lef deze 
uitdagende wereld tegemoet treden. 
 
Benieuwd naar onze BSO speciaal voor 7 jaar en ouder? Kom dan eens langs! Meer informatie via 
www.fortekinderopvang.nl of bel voor alle mogelijkheden met 0251-658058.  
 

http://www.fortekinderopvang.nl/

