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Ik kies

buitenschoolse opvang!

een fijne plek voor mijn kind.  

Een plek om te spelen, te leren en plezier te  

hebben na school en tijdens vakantie. Daarom kies  

ik voor de



In goede handen
Ben je op zoek naar opvang voor je kind na school of tijdens 
schoolvakanties? Op de BSO van SOVAK is je kind in goede 
handen. Wij bieden een fijne plek om samen te spelen, een 
uitdagende omgeving en vooral veel plezier.

We kijken zoveel mogelijk naar wat jouw 
kind kan en leuk vindt om te doen. Daar 
sluiten we met onze activiteiten op aan. 
Ook oefenen we spelenderwijs met 
sociale vaardigheden zoals ‘op je beurt 
wachten’ en hoe je met elkaar samen 
speelt, of juist even alleen. Wij hebben 
verschillende groepen ingedeeld naar 
leeftijd en begeleidingsbehoeften. Dit 
helpt kinderen met een verstandelijke 
beperking om zich sneller op hun gemak 
te voelen. Wij zorgen ervoor dat je kind 
samen met andere kinderen een fijne 
tijd heeft. Het terrein van onze BSO is 
afgebakend en veilig, een speeltuin met 
een voetbalveld en een park zijn vlakbij. 

Waarom buitenschoolse opvang bij SOVAK?
 Veilige, beschutte speelplek 
 Spelen met leeftijdsgenoten
 Kleine groepen met deskundige 

 begeleiding
 Gezelligheid, uitdaging én plezier
 Activiteiten die passen bij jouw kind
 Warme maaltijd
 Na school 
  Tijdens studiedagen en vakanties 
  Op zaterdag (bij voldoende 
aanmelding)

Een ouder vertelt 
 Mijn dochter heeft het erg naar haar 

zin op de buitenschoolse opvang. Op 
zondag vraagt ze vaak wanneer ze weer 
mag gaan. Naast het plezier dat ze er 
heeft, zie ik ook dat ze zich ontwikkelt. 
Ze leert bijvoorbeeld om te delen met 
haar broertje. Ook niet onbelangrijk: 
de opvang geeft ons als ouders en haar 
broertje de mogelijkheid om even tot rust 
te komen. 
 
Wil je meer weten of je kind aanmelden 
voor de BSO? Of wil je een keer komen 
kijken? Bel 088 – 35 20 123 of mail naar 
clientservice@sovak.nl

We houden contact!
• Adres BSO: Wolvenring 32 (Breda) 
• Facebook.com/werkenbijsovak
• Youtube.com/sovak
• Linkedin.com/company/sovak
•  www.sovak.nl/BSO


