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Beste ouders / verzorgers,
Wat fijn dat u een informatiemapje met inschrijfformulier voor uw kind(eren) heeft aangevraagd. Wij hopen
dat deze kennismaking met de SPA en BSO ACTIEF! zal leiden tot aanmelding, zodat uw kind in de toekomst
samen met leeftijdsgenootjes een fijne tijd bij ons heeft. U ontvangt met deze brief twee documenten: een
uitgebreide informatiebrief en een inschrijfformulier.
Waar staat BSO Actief! voor.
Onze filosofie is dat ieder kind uniek is en het verdient om in het middelpunt van de belangstelling te staan.
BSO ACTIEF! staat voor beweging en dynamiek, voor uitdaging, avontuur en ontwikkeling, waarbij ook
voldoende ruimte is voor ontspanning. Wij bieden kinderen een tweede thuis waar ze zich geborgen, veilig en
vertrouwd voelen. Onze medewerkers zijn ACTIEF! betrokken bij uw kind(eren).
Uw kind inschrijven bij BSO Actief!
De procedure van inschrijving tot plaatsing gaat als volgt: U mag uw kind op ieder moment inschrijven. U
betaalt geen inschrijfgeld. Wij plaatsen uw kind(eren) zodra wij een volledig ingevuld en ondertekend
inschrijfformulier hebben ontvangen. Hierna sturen wij u een bevestiging van inschrijving. Voorwaarde om
voor plaatsing op BSO ACTIEF! in aanmerking te mogen komen is dat uw kind ten minste 4 jaar is.
Plaatsingsvoorstel.
U ontvangt vervolgens schriftelijk een plaatsingsvoorstel op basis van de door u aangegeven wensen en onze
mogelijkheden. Als u akkoord gaat met dit voorstel, dan sturen wij u het plaatsingscontract in tweevoud met
een antwoordenvelop. De plaatsing is definitief als wij één getekend exemplaar van het plaatsingscontract
retour ontvangen hebben.
Intakegesprek.
Tijdens een intakegesprek licht de pedagogisch medewerker de gang van zaken op BSO ACTIEF! toe. U
ontvangt hiervoor van de pedagogisch medewerker een uitnodiging zodra de plaatsing definitief is.
Wilt u graag eerst kennismaken op BSO ACTIEF!, dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met één van de
pedagogisch medewerkers op de BSO.
Voor vragen kunt u terecht bij de pedagogisch medewerkers en de medewerkers van het centrale bureau.
Er staat ook informatie op onze website: www.spa-arnhem.nl.
De administratie van BSO ACTIEF! is per e-mail te bereiken via bsoplanning@spa-arnhem.nl en via
telefoonnummer: 026-352 33 50 op werkdagen van 9.00 tot 14.00 uur. De pedagogisch medewerkers van de
BSO zijn te bereiken via het telefoonnummer van Kind centrum De Kringloop: 026-383 06 51.
Met vriendelijke groet,
Stichting Peutercentra Arnhem
Corine Hennekes; Directeur bestuurder

BSO ACTIEF! Is onderdeel van SPA

