ASKA Kinderopvang

BSO THEO THIJSSEN
Heeft u opvang nodig of bent u
gewoon nieuwsgierig naar onze
BSO, loop dan gerust een keer
binnen.
Uw kind is van harte welkom, ook
voor vakantieopvang, incidentele
of margedagopvang!
Bent u nog geen klant van de
ASKA, maar heeft u incidenteel
opvang nodig, bijvoorbeeld
tijdens een margedag, vakantie of
persoonlijke omstandigheden?
Ook dat is in overleg
mogelijk.

Bso Theo
Thijssenschool

Heeft u interesse dan bent u van
harte welkom om eens te komen
kijken.
Voor meer informatie en aanmelding kunt u terecht op de website
van de ASKA www.aska.nl

Graag tot ziens!

ASKA Kinderopvang
Bso Theo Thijssenschool
Zeemanstraat 1
9604 BZ ASSEN
Telefoon: 06 16092773
E-mail: bsotheothijssen@aska.nl

info@aska.nl

ASKA BSO Theo Thijssen
De samenwerking tussen Plateau Openbaar
onderwijs en ASKA Kinderopvang heeft ertoe
geleid, dat ook voor de kinderen van obs Theo
Thijssen buitenschoolse opvang wordt
aangeboden voor de kinderen van de school.
Hiervoor heeft de ASKA een lokaal ingericht in de
huiselijke sfeer die kenmerkend is voor de opvang van de ASKA, vlakbij de school in het gebouw van Stenden Hogeschool Assen,
Zeemanstraat 1.

Activiteiten
De ASKA werkt met een jaarlijks wisselend j
aarthema, in 2015 is dit “Wat wil je later worden?’.
Maandelijks staat er een ander beroep in het
middelpunt.
De beroepen, astronaut, vuilnisman, koning en
kapper zijn al voorbij gekomen. Het beroep kapper
was en is voor jong en oud, jongen of meisje, een
zeer creatief beroep.

De gymzaal wordt daarnaast volop benut voor
verstoppertje, voetbal, badminton, hockey.
Buiten wordt ook veel gespeeld, aan de
zijkant van de PABO bij het klimtoestel.
Na schooltijd wordt er gebruik gemaakt van
het schoolplein, waar de kinderen lekker hun
energie kwijt kunnen.

De samenwerking tussen onderwijs en
kinderopvang krijgt extra inhoud doordat onze
pedagogisch medewerkster niet alleen werkzaam
is op de bso, maar ook als klassenassistent op
obs Theo Thijssen. Een vertrouwd gezicht, dat is
fijn voor de kinderen.
ASKA Kinderopvang biedt al vele jaren
professionele opvang voor een scherpe prijs op
vele locaties in Assen en Midden Drenthe.
Op de buitenschoolse opvang van de ASKA worden dagelijks uitdagende activiteiten aangeboden. De kinderen zijn natuurlijk vrij in hun keuze
om hier wel of niet aan mee te doen.
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