
Amsterdam 1 juli 2014 

Beste ouders, 

Wij zijn vol enthousiasme begonnen de BSO-Noord voor de kinderen van de Vrijeschool 

Amsterdam-Noord mogelijk te maken. Het traject om de vergunning aan te vragen is in 

volle gang. Omdat de locatie zo laat bekend werd wordt het spannend of we de 

vergunning voor de inpandige BSO op tijd (1 september 2014) rond zullen hebben maar 

de verwachting is dat we in ieder geval kunnen starten per 1 oktober 2014.  

Onze plannen voor de kinderen zijn dat wij een huiskamer willen maken waarin de 

kinderen vrij kunnen spelen, kokkerellen, knutselen en bouwen. Naast het gewone 

buitenspel in de zandbak en met de speeltoestellen willen wij het mogelijk maken om in 

een timmermanswerkplaats te werken, een vuurtje te stoken waarin we iets lekkers 

kunnen poffen en proberen wij een moestuintje te realiseren.  

Door veel buiten te zijn beleven we de seizoenen en ontdekken we wat de natuur ons 

biedt. Zo verzorgen wij de onderste zintuigen op een speelse/avontuurlijke en 

vanzelfsprekende manier. 

Voordat wij concreet aan de slag kunnen gaan willen wij graag weten hoeveel kinderen er 

naar ons toe gaan komen.  Om te bepalen met hoeveel groepen we kunnen starten 

hebben wij die gegevens uiterlijk 27 juli nodig. Dan kunnen wij half augustus aan de 

ouders laten weten op welke dagen er groepen kunnen gaan starten. 

U kunt hieronder het inschrijfformulier vinden als u gebruik wilt maken van onze BSO. 

Op de site van de school www.vrijeschoolamsterdamnoord.nl/bso kunt u ons pedagogisch 

beleidsplan vinden. Het is aan te bevelen dit te lezen voordat u uw kind inschrijft want 

daarin staat onze werkwijze beschreven.  

Zodra de inschrijving bij ons via de mail ontvangen is, geldt de datum waarop wij het 

formulier retour hebben ontvangen als datum van inschrijving op de 

startlijst/wachtlijst. 

 

Vriendelijke groet, 

 

Nora de Vries 

Janneke Scheffer 

http://www.vrijeschoolamsterdamnoord.nl/bso

