Locatiewijzer SKSG Break Out
Deze locatiewijzer is een locatie gebonden aanvulling op onze Algemene informatie voor BSO-ouders.

Natuurrijke omgeving
Exclusieve outdoor activiteiten
Professionele keuken
Inleiding
SKSG Break Out is een prachtige en uitdagende locatie op camping Grunopark te Harkstede dat
omgeven wordt door groen, water en ruimte. Door de unieke ligging biedt deze BSO een ideale
natuurbeleving voor kinderen van 7 t/m 13 jaar die in het bezit zijn van minstens zwemdiploma A.
SKSG Break Out is gelegen aan de voorkant van het Grunopark en bevindt zich in het groepshuis.
Het groepshuis is een mooie en gezellige accommodatie die in de weekenden wordt verhuurd aan
groepen. Binnen is er behalve een zitkamer (bij ons groepsruimte) en een tussenruimte (bij ons
speelruimte), een professionele keuken waar de kinderen gezellig kunnen kokkerellen. Buiten
beschikt het groepshuis over een groot groen omheind terrein waar de kinderen lekker kunnen
voetballen of picknicken.
Daarnaast kunnen de kinderen bij SKSG Break Out, onder begeleiding, tal van nieuwe
buitenactiviteiten ontdekken dat door Grunopark wordt aangeboden: boogschieten, waterskiën,
klimmen en zelfs paintballen behoren hier tot de mogelijkheden. SKSG Break Out is daarmee de
eerste officiële SKSG outdoor BSO!
De groepen
SKSG Break Out kent de volgende twee stamgroepen:
• Waaghalzen met maximaal 20 kinderen in de leeftijd van 7 t/m 13. Deze groep heeft
twee vaste pedagogisch medewerkers.
• Lefmakers met maximaal 9 kinderen in de leeftijd van 7 t/m 13. Deze groep heeft één
vaste pedagogisch medewerker.
Kinderen zijn nieuwsgierig en ondernemend en willen soms graag op een andere basisgroep
spelen. Op sommige momenten van de dag kunnen de deuren van sommige groepen “letterlijk”
openstaan en kunnen de kinderen die dat leuk vinden een tijdje op een andere groep spelen.
Sommige kinderen vragen of ze op een andere groep mogen spelen, bijvoorbeeld omdat er een
vriendje op deze groep zit, er ander speelgoed is of er een spannende activiteit plaatsvindt. De
kinderen kunnen, wanneer zij dit aangeven, altijd weer terug naar hun eigen groep. Soms verlaten
kinderen de groep of de locatie i.v.m. centrale BSO-activiteiten. Ook bij bovenstaande activiteiten
houden wij ons aan de wettelijk regels m.b.t. beroepskracht-kindratio.

Wanneer ouders structureel of incidenteel een ander dagdeel willen afnemen dan voorheen, kan
het voorkomen dat er op dat moment op de vaste stamgroep van het kind geen plaats is, maar
wel op een andere stamgroep. Wij hebben toestemming van de ouders nodig voor de opvang in
een 2e basisgroep. Dit wordt geregeld via het toestemmingformulier “Opvang in een 2e
basisgroep”. Kinderen maken gedurende een week ten hoogste gebruik van twee basisgroepen.
Outdoor activiteiten Grunopark
Op Grunopark worden verschillende activiteiten aangeboden waar wij als BSO ook gebruik van
kunnen maken. Klimpark, waterskiën, boogschieten en paintballen behoren tot de
mogelijkheden. Voor deze activiteiten verlaten de kinderen de groep. Dit is altijd in de
aanwezigheid van onze pedagogische medewerkers. Ook hierbij houden wij ons aan de wettelijk
regels m.b.t. beroepskracht-kindratio. Daarnaast is er bij deze activiteiten te allen tijde een
begeleider van Grunopark zelf aanwezig. Bij 20 of meer kinderen zijn er 2 begeleiders aanwezig.
Naast deze activiteiten hebben we de mogelijkheid om materiaal van Grunopark te huren,
waaronder bamboe, touwen en palen. Hiermee kunnen we op ons eigen terrein de mooiste
bouwwerken maken met de kinderen.
Beroepskracht-kindratio
Het aantal medewerkers dat op de groep werkt is afhankelijk van het aantal kinderen en hun
leeftijd. We werken volgens het wettelijk vastgestelde beroepskracht-kindratio, hetgeen betekent
dat één pedagogisch medewerker aanwezig is voor: 11 kinderen van 7 t/m 12 jaar.
Drie-uursregeling
Op een dag mag er een half uur worden afgeweken van het beroepskracht-kindratio. Dit is tussen
17.30 en 18.00 uur. Op margedagen en tijdens vakanties mag er 3 uur worden afgeweken van
het beroepskracht-kindratio. We wijken af tussen 8:00-9:00, 13:00-14:00 en 17:00–18:00 uur.
Traktatiebeleid
Op de BSO trakteren? Natuurlijk mag dat! Het traktatiebeleid passen we wel graag aan op ons
voedingsbeleid. We vragen ouders daarom om op gezonde traktaties te trakteren. Voor tips kunt
u altijd terecht bij onze pedagogische medewerkers.
We hebben een vast dagritme
Een veilig en vertrouwd gevoel wordt opgeroepen door een vast ritme. Er is een afwisseling van
actie en rustmomenten. Het dagritme wordt bepaald door de behoefte die de kinderen hebben
aan eten, actief te zijn en weer te ontspannen. De pedagogisch medewerkers reageren op de
dynamiek van de groep. Hierdoor zal er soms van de tijden worden afgeweken. Het globale
dagritme komt in grote lijnen overeen.
SKSG Break Out tijdens een reguliere schooldag
Op de buitenschoolse opvang hebben we te maken met verschillende tijden waarop de kinderen
vrij zijn van school. We halen de kinderen op met de fiets. Als alle kinderen binnen zijn gaan we
gezamenlijk iets drinken of eten. De kinderen kiezen daarna waar, met wie en waarmee zij gaan
spelen. Dit kan binnen of buiten zijn. De pedagogisch medewerkers bieden activiteiten aan en
ondersteunen de kinderen bij hun keuze en het samenspel met andere kinderen. Tussendoor
wordt de kinderen fruit aangeboden en kunnen zij water of thee drinken naar behoefte.

SKSG Break Out tijdens een vakantie- of margedag
Tussen 7.30 uur en 9.00 uur arriveren alle kinderen. De kinderen worden gebracht of komen
zelfstandig naar de BSO. Als alle kinderen binnen zijn gaan we gezamenlijk iets drinken of eten en
bespreken we met de kinderen wat we gaan doen.
Rond 12.00 uur lunchen we met de kinderen. Tussen 12.30 uur en 13.00 uur worden de
kinderen eventueel gehaald en gebracht. Na de lunch voortzetting van het ochtendprogramma Op
schoolvrije middagen bespreken we tijdens de lunch met de kinderen wat zij de middag willen
doen. De kinderen worden verschillende activiteiten aangeboden waar de kinderen uit kunnen
kiezen. Ook vrij spel binnen en buiten is mogelijk. Halverwege de middag en rond 17.00 krijgen
de kinderen nog weer iets te eten en drinken aangeboden. Kinderen worden. Tussen 16.00 en
18.00 uur worden de kinderen gehaald.
De BSO is alle margedagen geopend die aan het begin van het schooljaar door de scholen aan
ons zijn meegedeeld. In de vakanties organiseren we soms extra activiteiten zoals een uitstapje
naar de kinderboerderij, de bioscoop, het blote voetenpad etc. Daarom vragen wij ouders de
kinderen voor 10.00 uur te brengen en na 17.00 uur op te halen. Ook vragen wij uw
medewerking bij het tijdig afmelden van de kinderen.
Openingstijden en scholen:
SKSG Break Out is tijdens schoolweken geopend op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en
vrijdag. We bedienen momenteel de volgende school:
•

Samenwerkingsschool Meeroevers
Meeroeverslaan 312
9613 AE Meerstad
050-2306061
School gaat elke dag uit om 14:00 uur

Geheel passend binnen het outdoor karakter van SKSG Break Out, worden de kinderen allemaal
per fiets van school gehaald door onze pedagogische medewerkers. De kinderen dragen daarbij
onze reflecterende hesjes zodat ze goed zichtbaar zijn. Bovendien volgen we het protocol
‘ophalen van school’ waarin staat: “De kinderen fietsen in tweetallen naast elkaar of als dit niet
mogelijk is achter elkaar. Ze zijn van tevoren door de leiding duidelijk geïnformeerd over de
verkeersinstructies die ze op moeten volgen tijdens de fietstocht. De volwassene fietst achteraan
in de groep om overzicht te houden.” Bij SKSG Break Out zetten we te allen tijde twee
volwassenen in om mee te fietsen met de kinderen. In geval van bijzondere omstandigheden
(denk aan noodweer of een calamiteit) hebben we de beschikking over een bus met chauffeur.

Bereikbaarheid Locatie;
SKSG Break Out
Hoofdweg 163
9614 AD Harkstede
Naam Manager Kindercentrum:
Marjolijn Nip
Telefoonnummer: 06 – 4964 16 80
E-mail: m.nip@sksg.nl
Bereikbaar van maandag t/m donderdag

Contact Service Centrum
SKSG Klantadvies
Heresingel 10
9711 ES Groningen
050 – 317 13 90
Bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur.
klantadvies@sksg.nl
www.sksg.nl

