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Naast de basisscholen Zuidwester en Elckerlyc is BSO 
Boekenstein gevestigd. Hier biedt Forte Kinderopvang voor- en naschoolse opvang voor kinderen van 
4-7 jaar in een knusse sfeer.   
 
Kleinschalig 
Kleinschalig en gezellig, dat kenmerkt BSO Boekenstein. 
Deze BSO is speciaal afgestemd op kinderen van 4 tot 7 
jaar. Hier bieden we kinderen elke dag een veilige 
omgeving waarin zich welkom voelen. Bij ons mogen ze 
zichzelf zijn. En door een rijk aanbod aan activiteiten 
inspireren we kinderen om hun talenten te ontdekken. Zo 
kunnen ze met lef deze uitdagende wereld tegemoet treden.  
 
Buitenspelen! 
BSO Boekenstein maakt gebruik van de schoolpleinen van 
beide scholen en heeft daarmee een uitzonderlijk grote 
buitenruimte tot haar beschikking. Dat betekent dus lekker 
buitenspelen en ra  votten! 
 
Bijzonder bij BSO Boekenstein: 
 

 Speciale ruimtes om te knutselen of om je even lekker terug te trekken. 
 

 Thema’s, workshops, activiteiten en uitjes: alles afgestemd op leeftijd en belangstelling. 
 

 Uitstapjes naar strand, bos, bibliotheek en andere 
gewenste uitjes in de buurt.  
  

 BSO kinderen kunnen tijdens de naschoolse 
opvang zwemlessen voor het A-diploma volgen bij 
Zwemschool Loos. 
 

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

Ook handig:  

 Kinderen van 7 jaar en ouder stromen door naar de 
Forte BSO 7+, waar speciale activiteiten voor 
oudere kinderen worden georganiseerd.  

 De BSO is open tijdens studiedagen van school.  

 Het gemak van de Forte app voor ouders: in beeld 
wat uw kind doet bij Forte, en het gemak van ruilen 
en afwezigheid doorgeven via de app.  

 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! 

 



                            
                                                                    

 
 

 2 

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

 Voorschoolse opvang vanaf 7.00 uur. 

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

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

Meer weten? 
Benieuwd naar onze BSO speciaal voor 4-7 jaar? Kom dan 
eens langs! Meer informatie via www.fortekinderopvang.nl of 
bel voor alle mogelijkheden met 0251-658058.  
 

http://www.fortekinderopvang.nl/

