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We zijn blij dat u heeft gekozen voor BSO Jippie en heten u ook

langs deze weg van harte welkom. Bij BSO Jippie zijn we zeer

begaan met kinderen en vinden we het belangrijk hoe er met kinde-

ren omgegaan wordt en dat ze een fijne jeugd en goede start in de

maatschappij hebben. Wij dragen daar met BSO Jippie graag aan bij.

Wij willen met BSO Jippie een waardevolle toevoeging zijn voor een

fijne kindertijd en de ontwikkeling van het kind zelf. Tevens hopen we

dat kinderen zich bij BSO Jippie thuis voelen, dat het een plek is

waar ze graag willen verblijven en dat ze blij zijn om naar 

BSO Jippie te gaan. Een tijd waar ze later graag op terugkijken.

Welkom bij BSO Jippie!
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In dit informatieboekje kunt u lezen

wat de belangrijkste afspraken zijn

bij BSO Jippie: onze openingstijden,

de activiteiten, wat te doen bij ziek-

te, ons voedingsbeleid etc. 

Dit informatieboekje hoort bij het

pedagogisch beleid van BSO Jippie.

Ons pedagogisch beleid en alle an-

dere relevante documenten kunt u

vinden op onze website en in de

map op BSO Jippie!

Hebt u na het lezen van dit infor-

matieboekje nog vragen of zou u

nog iets willen bespreken of met

ons overleggen? Bel of e-mail ons

gerust. 
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BSO Jippie heeft een hecht team. Niet zo gek, want de meeste mede-

werkers kennen elkaar al jarenlang en hebben al eerder met elkaar

gewerkt. Bij BSO Jippie vinden we het belangrijk om een team te zijn

waarbij we er voor elkaar zijn en op elkaar kunnen rekenen. Dit stralen

we uit en we geven dat op deze manier ook door aan de kinderen.

We stellen graag ons team, zowel intern als extern, aan u voor...

Ons team
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Bianca is onze locatiemanager en

ons zonnetje in huis. Managen, zor-

gen voor een fijne sfeer onderling en

dat alles prima verloopt is haar op

het lijf geschreven. Ze heeft veel er-

varing in verschillende management-

functies en heeft zelf jarenlang een

bedrijf gehad waarbij kinderen in het

daglicht stonden. 

Haar hobby’s zijn: reizen, uit eten

en naar concerten gaan.

Functies bij BSO Jippie:

Locatiemanager, klachtenfunctiona-

ris en intern vertrouwenspersoon.

Stephanie is onze rots in de bran-

ding door de rust die ze uitstraalt .

Stephanie weet uit iedereen het be-

ste te halen. Zowel binnen ons team

als uit de kinderen. Door haar rusti-

ge aanpak en haar persoonlijke be-

nadering ontwikkelen kinderen zich

op een heel natuurlijke manier.

Haar hobby’s zijn: koken, bakken,

reizen, fotograferen en eropuit gaan!

Functie bij BSO Jippie: 

pedagogisch medewerker. Stephanie

is tevens aandachtsfunctionaris.

Malembey gaat compleet op in

haar werk met kinderen. Door haar

oprechte betrokkenheid voelen kin-

deren zich snel bij haar op hun

gemak. Malembey staat ook binnen

het team voor iedereen klaar.

Haar hobby’s zijn: fotograferen,

dansen, koken, zwemmen, reizen,

sportief en creatief bezig zijn.

Functie bij BSO Jippie: 

pedagogisch medewerker.

Met Sabini ’lopen alle kinderen weg’

omdat ze zo lief is. Ze heeft als on-

derwijzeres al jaren met kinderen ge-

werkt en vindt het heerlijk om met

kinderen bezig te zijn. Ze houdt van

humor en is onze keukenprinses en in

onze mooie keuken tovert ze in korte

tijd de creatiefste gerechten en lek-

kerste baksels tevoorschijn. Sabini is

een echt familiemens en zo staat ze

ook binnen het team van BSO Jippie. 

Haar hobby’s zijn: koken, 

bakken, eten, fotograferen, muziek

en knutselen met kinderen.

Functie bij BSO Jippie: 

pedagogisch medewerker.

Jamiëlle is onze benjamin. Dit bezi-

ge bijtje verzint de leukste activitei-

ten om met kinderen te doen en

doet zelf ook net zo actief mee.

Ze weet altijd wel een uitdaging voor

kinderen te vinden om zich te kun-

nen ontwikkelen. 

Haar hobby’s zijn: koken, eten, rei-

zen, natuurwandelingen maken,

mindgames, muziek en dansen.

Functie bij BSO Jippie: 

pedagogisch medewerker.

Helga is een oude rot in het vak.

Haar kracht ligt in het ontwikkelen

van beleid, implementeren en uit-

voeren. Daarnaast het begeleiden, 

instrueren, coachen en adviseren. Ze

wil kinderen graag wat meegeven zo-

dat ze een goede toekomst hebben.

Haar hobby’s zijn: reizen, koken 

en lezen.

Functies bij BSO Jippie: pedago-

gisch beleidsmedewerker en coach,

aandachtsfunctionares en extern

vertrouwenspersoon.

Martine is vormgever, onze creatie-

veling en ook een echte teamspeler,

iedereen kan bij haar terecht voor

raad en daad. Vanuit haar vak als

vormgever heeft ze veel te maken

gehad met educatie van kinderen.

Niet alleen qua vormgeving maar

ook inhoudelijk. Ze is gek op kinde-

ren, heel begaan met het wel en

wee en de educatie van kinderen en

hoe er met kinderen omgesprongen

wordt. Ze vindt het belangrijk dat

kinderen een goede start in de sa-

menleving krijgen en vol vertrouwen

de grote wereld in kunnen stappen.

Daarom is ze met BSO Jippie gestart.

Haar hobby’s zijn: glasblazen,

edelsmeden, vilten, koken, tekenen,

fotograferen, lezen, muziek en reizen.

Functies bij BSO Jippie: 

directeur (leidingevende) van

BSO Jippie, klachtenfunctionaris en

intern vertrouwenspersoon.

Wettelijk en 

pedagogisch verantwoord

Bij BSO Jippie vinden wij het belang-

rijk dat voor medewerkers, ouders

en kinderen alles wettelijk goed

geregeld en pedagogisch verant-

woord is. Daarom hebben wij Marit

Verkerk van Bureau Pauw aan ons

team toegevoegd. Marit staat ons

met raad en daad op dit gebied bij.
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Algemeen 

BSO Jippie ligt aan het Maria Snelplantsoen te Amsterdam vlakbij

metrostation Gein. BSO Jippie bevindt zich in een rustige woonwijk in

een ruim en licht pand, desalnietemin zijn we vaak buiten te vinden.

drinken dat de kinderen bij BSO Jippie

krijgen. Zo geven we de kinderen

vooral water, melk en thee te drinken.

De tussendoortjes zijn gezond en lek-

ker, bijvoorbeeld groente en fruit. 

Allergie of dieet?

Is uw kind ergens allergisch voor of

volgt uw kind een speciaal dieet?

Bespreek dat dan met onze pedago-

gisch medewerkers. Samen kijken we

naar wat hij of zij wel en niet mag

hebben van de producten die wij

aanbieden. Heeft uw kind andere 

(dieet)producten nodig dan wij aan-

bieden, dan kunt u deze producten

zelf meenemen.

Ontwikkeling van uw kind 

In ons pedagogisch beleid vindt u in-

formatie over hoe wij het welbevinden

van uw kind volgen. De pedagogisch

medewerkers op BSO Jippie zullen bij

kinderen die opvallend gedrag verto-

nen, samen met de pedagogisch be-

leidsmedewerker/coach een plan van

aanpak maken. In het plan van aan-

pak kan besloten worden om de ‘Ob-

servatie-lijst Welbevinden in Situaties

(WiS)‘ te gebruiken. Als u behoefte

heeft aan een gesprek naar aanlei-

ding van de observatie, kunt u dit

aanvragen bij de mentor van uw kind.

Veiligheid en gezondheid

Veiligheid en gezondheid staan bij

BSO Jippie voorop. In ons veiligheids-

en gezondheidsbeleid en onze pro-

tocollen, etc. is vastgelegd welke

maatregelen onze pedagogisch 

medewerkers nemen om veiligheids-

en gezondheidsrisico’s te voorko-

men. Zo staat er omschreven welke

hygiënemaatregelen dagelijks geno-

men worden en welke voorzorgs-

maatregelen gelden als ze een uit-

stapje willen maken met de kinde-

ren. Het veiligheids- en gezondheids-

beleid van BSO Jippie kunt u vinden

in de map op BSO Jippie en op onze

website.

Persoonlijk

Door de kleinschaligheid van onze

opvang bieden wij u de mogelijkheid

tot veel persoonlijk contact en snel

antwoord op uw vraag door korte 

interne lijnen. We hebben een vaste

invalkracht bij ziekte en vakantie. 

Openingstijden

BSO Jippie is tijdens schoolweken

open van maandag tot en met vrij-

dag, vanaf sluitingstijd van school tot

19.00 uur. We bieden ook voorschool-

se opvang aan vanaf 7.00 uur. 

Tijdens schoolvakanties en studie-

dagen zijn wij geopend van 7.00 uur

tot 19.00 uur. 

Gesloten

Met officiële feestdagen zijn wij 

gesloten. Dit communiceren we

ruim van te voren per e-mail of 

via onze app.

Van school naar BSO Jippie

Na schooltijd halen wij de kinderen

op bij de scholen ‘De Knotwilg’ en ‘t

Gein’ en lopen gezamenlijk naar de

locatie BSO Jippie. Uiteraard kunnen

we, in overleg, ook kinderen van 

andere scholen in de buurt halen.

Dagritme 

Kinderen voelen zich veilig bij een

voorspelbaar en vertrouwd dagrit-

me. Bij BSO Jippie wordt er gewerkt

met een dagritme en met vaste ri-

tuelen rondom het eten, het oprui-

men, spelen en allerlei vieringen.

We houden ons aan een globaal

dagritme, met dezelfde ‘vaste’ mo-

menten en activiteiten. Kinderen

weten wat er op een dag bij BSO

Jippie gaat gebeuren en kunnen

zich daar op instellen. 

We doen de activiteiten iedere dag

zoveel mogelijk in dezelfde volgor-

de, maar ze hoeven niet steeds

precies op dezelfde tijd plaats te

vinden. Zijn de kinderen nog lekker

aan het knutselen of zitten ze mid-

den in een spel, dan stellen we het

eet- of drinkmoment even uit. 

Eten en drinken 

Fruit, een bruine boterham met kaas

of kipfilet, een warme maaltijd; met

elkaar genieten van eten is heel ge-

zellig. Helemaal als we ook ‘samen’

gekookt hebben. In grote lijnen vol-

gen we de richtlijnen van het

Voedingscentrum voor het eten en
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Vrolijkheid en rust

De belevingswereld van een kind is

vrolijk en blij. Wij proberen dan ook

zoveel mogelijk mee te gaan in de

vrolijke gedachten van de kinderen.

Wij volgen het kind in zijn of haar

ontwikkeling en stimuleren het om

nieuwe ontdekkingen te doen. Op

onze locatie wordt gewerkt met een

dagprogramma en thema’s. Door

deze werkwijze raken de kinderen

snel vertrouwd met de gang van za-

ken op de groep en dit draagt bij

aan een gevoel van veiligheid en

rust. Door aan deze belangrijke

randvoorwaarden te voldoen krijgt

uw kind volop de gelegenheid de

wereld om zich heen te ontdekken.

Thema’s

Vanuit ons multiculturele perspec-

tief willen wij de kinderen bij BSO

Jippie de gelegenheid geven om zo-

veel mogelijk van de wereld met

zijn prachtige diversiteit aan cultu-

ren en activiteiten te ontdekken. Dit

doen we door iedere maand te wer-

ken met een educatief thema zoals

kleuren, jaargetijden, landen etc. U

kunt denken aan activiteiten zoals

samen ‘koud’ koken, tekenen, schil-

deren, boekjes lezen,muziek maken,

gym, dans, sport en spel. Elk van

deze activiteiten staat in het teken

van educatie, cultuur, land of ander

levendig onderwerp passend binnen

het thema.

Verschillende ruimtes

BSO Jippie heeft de beschikking over

verschillende ruimtes die ieder  zijn

ingericht met een andere uitstraling

of doel. Hiermee sluiten we aan bij

onze visie dat kinderen in een ruim-

te met rustige kleuren en inrichting

ook eerder tot rust komen en zich

thuis voelen. Op de begane grond

zijn de entree met garderobe, de toi-

letten, de groepsruimte en een

mooie keuken. Een paar treden naar

beneden kom je in het souterrain

met een mooie lichtinval waardoor

het zelfs in de winterdagen nog zon-

nig aandoet. Daarnaast hebben we

een ruimte ingericht die we op

meerdere manieren kunnen gebrui-

ken. In deze ruimte, met een ruime

keuze aan (zintuigprikkelende) ap-

paratuur en materialen, houden we

yoga-activiteiten en kunnen de kin-

deren lekker rustig bijkomen. Daar-

naast gebruiken we deze ruimte ook

als ‘disco’ als we met de kinderen

gaan dansen en kunnen kinderen

zich op allerlei creatieve manieren

op het ‘podium’ uitleven.

Buiten spelen 

Bij BSO Jippie willen we ervoor zor-

gen dat, als het weer het toelaat,

de kinderen iedere dag buiten spe-

len. Voor de gezondheid van kinde-

ren is het belangrijk dat kinderen

iedere dag, liefst meerdere malen

per dag, buitenspelen. Voor de gro-

ve motoriek van kinderen is het be-

langrijk dat ze de ruimte hebben

om te rennen, klimmen, klauteren,

hinkelen, huppelen, springen etc.

Voordat de kinderen buiten gaan

spelen, wordt de omgeving waar

gespeeld gaat worden door de pe-

dagogisch medewerkers gecontro-

leerd op zwerfvuil en zo nodig

wordt dit opgeruimd. 

Uitstapjes 

We maken onder andere uitstapjes

tijdens de vakanties. Dat vergroot

de wereld van de kinderen; ze doen

weer nieuwe ervaringen op. Tijdens

uitstapjes gelden de voorwaarden

zoals beschreven in ons beleid, de

protocollen etc. Afhankelijk van het

uitstapje gaan we lopend of met

een ander vervoer als bijvoorbeeld

de auto naar de externe locatie. 

Activiteiten 

Kinderen krijgen bij BSO Jippie volop de gelegenheid om de wereld

in hun eigen tempo te ontdekken door middel van gevarieerde activi-

teiten die de pedagogisch medewerksters voor hen bedenken en de

verschillende ruimten met elk hun specifieke uitstralingen en moge-

lijkheden. Kortom, BSO Jippie biedt de kinderen een uitdagende

omgeving met diverse hoeken, speel- en leermaterialen. 
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Melden afwezigheid

Komt uw kind een dag niet of gaat u

met vakantie, geef dit dan zo snel

mogelijk door. Mogelijk kunnen we

dan een andere ouder blij maken,

omdat zijn/haar kind een extra dag

kan komen.

Brengen en halen 

De meeste ouders komen hun kind

zelf bij ons brengen en halen. Het

kan natuurlijk zijn dat dat een keer

niet lukt en iemand anders uw kind

komt halen. Als dat zo is, dan horen

wij dat graag. Wij geven kinderen

vanzelfsprekend niet zonder toe-

stemming van de ouders met ie-

mand anders mee. Kinderen kunnen

alleen worden opgehaald door een

volwassene. Wij vragen u vriendelijk

of u er alert op wilt zijn dat u de 

buitendeur en het hek bij aankomst

of vertrek altijd sluit.

Een dag ruilen 

Komt het u beter uit om een vaste

opvangdag een keer te ruilen? Bij

BSO Jippie bieden wij dit aan als extra

service aan de ouders, hier zijn wel

een aantal voorwaarden aan verbon-

den: ruilen is alleen mogelijk binnen

de eigen basisgroep van een kind,

mits de groepsgrootte en de pedago-

gisch medewerker/kind ratio (PMKR)

het toelaat. Ruilen kan alleen binnen

dezelfde week plaatsvinden en niet in

verband met ziekte of vakantie van

het kind. U kunt alle regels rond rui-

len lezen in ‘Ruilen en extra opvang’.

Dit document en alle informatie kunt

u ook vinden in de map op BSO Jippie

en op onze website. 

Ziek

Het is uiteraard vervelend als een

kind ziek is. Meestal voelen kinderen

zich dan thuis het fijnst.

Ouder(s)/verzorger(s) kunnen het

kind de extra zorg en aandacht ge-

ven die het nodig heeft. Als uw kind

zich bij ons duidelijk niet lekker voelt

of verhoging lijkt te hebben, nemen

we contact met u op om te overleg-

gen wat voor uw kind het beste is.

Zou u ons in geval van een ziekte

vooraf even willen bellen om te

overleggen? Om te bepalen bij welke

ziekte en hoe lang uw kind eventu-

eel beter thuis kan blijven, hanteren

wij de richtlijnen van het RIVM en

winnen we als het nodig mocht zijn

advies in bij de GGD over de speci-

fieke situatie (eventuele uitbraak,

omvang uitbraak, leeftijd van de kin-

deren en specificaties over een in-

fectieziekte). Wij vragen u het ons

altijd te vertellen als uw kind een 

besmettelijke ziekte heeft, ook als

het kind die dag niet naar BSO Jippie

komt. Mocht dit nodig zijn, dan kun-

nen wij andere ouders/verzorger(s)

informeren. Mocht er bij de kinderen

die bij BSO Jippie komen een be-

smettelijke ziekte heersen (of hoofd-

luis), dan vindt u informatie hierover

op het informatiebord en op onze

website op het gedeelte voor ou-

ders (niet openbaar) of wordt u per

e-mail geïnformeerd. 

Geneesmiddelen

Mocht het nodig zijn en als u dat

wilt, kunnen wij uw kind bepaalde

geneesmiddelen geven. Wij ver-

strekken alleen medicatie als u hier-

voor de overeenkomst toediening

geneesmiddelen volledig invult en

ondertekent en het medicijn mee-

brengt in de originele verpakking

met bijsluiter (als op het middel 

of op de verpakking staat hoe het

middel moet worden toegediend,

dan is dat ook goed). 

Paracetamol

Wij geven paracetamol niet zomaar

aan kinderen bij BSO Jippie (bijvoor-

beeld om koorts te onderdrukken).

We willen het alleen aan het kind

geven als het kind minimaal twee

keer eerder ergens anders parace-

tamol heeft gehad, zodat we zeker

weten dat uw kind geen allergische

reactie krijgt. Als uw kind paraceta-

mol nodig heeft, vragen wij u zelf

paracetamol mee te nemen en de

overeenkomst toediening genees-

middelen volledig in te vullen en te

ondertekenen. Heeft u uw kind

voordat het naar BSO Jippie komt op

die dag al paracetamol gegeven?

Wilt u dit dan aan ons doorgeven?

Persoonlijke eigendommen en

(dure) kleding van kinderen

De verantwoording van (dure) kle-

ding die uw kind draagt en persoon-

lijke eigendommen die uw kind mee-

neemt naar BSO Jippie ligt bij de ou-

der(s)/verzorger(s). BSO Jippie neemt

geen verantwoording voor beschadi-

ging of vermissing van kleding of

persoonlijke eigendommen.

Wijzigingen gegevens 

Wij vinden het belangrijk dat we u al-

tijd kunnen bereiken. Mocht er een

wijziging zijn, zoals een ander tele-

foonnummer, e-mailadres of adres,

dan stellen wij het op prijs als u dit

tijdig doorgeeft aan zowel de peda-

gogisch medewerker als aan onze

administratie, tel. (0320) 226225. 

Praktische zaken 

Een goed contact met ouder(s)/verzorger(s) is de basis voor het wel-

zijn van het kind. Ouder(s)/verzorger(s) krijgen de gelegenheid om de

pedagogisch medewerkers goed te informeren over hun kind. De

pedagogisch medewerker staat open voor hun opvattingen en we

houden er rekening mee, voor zover mogelijk binnen het groeps-

verband van de BSO. Ook een goede communicatie van BSO Jippie

naar de ouder(s)/verzorger(s) draagt in onze ogen bij aan het welzijn

van de kinderen bij BSO Jippie. Daarom hebben wij hierna een aan-

tal praktische zaken in dit informatieboekje opgenomen.
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Oudercommissie 

Zoals eerder aangegeven vinden

wij een goed contact met de ou-

der(s)/ verzorger(s) heel belangrijk.

We hechten veel belang aan de

mening en ervaring van ouder(s)/

verzorger(s). Wij zien de oudercom-

missie als een vertegenwoordiging

van de ouder(s)/verzorger(s). De

oudercommissie geeft ons advies

over zaken als voeding, (spel)acti-

viteiten, veiligheid en gezondheid.

In de map op BSO Jippie en op de

website van BSO Jippie kunt u infor-

matie vinden over de oudercom-

missie. Mocht u belangstelling heb-

ben om deel te nemen aan de ou-

dercommissie dan kunt u contact

opnemen met een medewerker van

BSO Jippie.

Tevredenheidsonderzoek 

Wij willen heel graag weten van ou-

der(s)/verzorger(s) wat ze van BSO

Jippie vinden. Om dit te weten te

komen en goed te kunnen aanslui-

ten bij wensen van ouder(s)/ver-

zorger(s), sturen we u soms per 

e-mail met een verzoek om deel te

nemen aan ons tevredenheidson-

derzoek en vragen wij om uw erva-

ringen met ons te delen. Dit geeft

ons de mogelijkheid om de opvang

bij BSO Jippie waar nodig te verbe-

teren. 

(On)tevreden? Vertel het ons!

Door goede samenwerking en door

goed met elkaar samen te commu-

niseren denken wij een betere op-

vang voor kinderen te zijn. Mocht

er iets zijn wat niet gaat zoals u

verwacht had of juist iets waar u

uitermate tevreden over bent...

dan horen wij het graag.

Mocht u ontevreden zijn, bespreek

dit dan zo snel mogelijk met ons.

Als we er samen niet uitkomen 

dan kunt u een schriftelijke klacht

indienen. U kunt meer lezen over

de procedure in het protocol 

klachtenregeling in de map op 

BSO Jippie of op onze website.

Contact met ouders 

Goede communicatie tussen BSO Jippie en ouder(s)/verzorger(s) is

erg belangrijk voor het welzijn van de kinderen bij BSO Jippie. Tijdens

het brengen en halen maken we als het even kan graag tijd om van u

te horen wat uw kind thuis heeft meegemaakt en om u te vertellen

hoe de dag bij BSO Jippie gegaan is. 

Huisregels en overige informatie BSO Jippie

Hierna hebben we een paar huisregels van BSO Jippie opgenomen.

Iedereen ontvangt voor het tekenen van een plaatsingsovereenkomst

een compleet pakket met alle huisregels, beleidstukken etc. 

Afmelden

Komt uw kind niet naar BSO Jippie of

is uw kind ziek? Laat het ons dan op

tijd weten zodat we niet (met de an-

dere kinderen onnodig) op uw kind

staan te wachten op school.

Huisdieren 

Het is niet toegestaan om (huis)die-

ren mee te nemen naar BSO Jippie.

Persoonlijke eigendommen 

Wij willen alle ouders en verzorgers

verzoeken om goed op uw persoonlij-

ke eigendommen te letten als u een

bezoek brengt aan BSO Jippie en op

te letten dat bijvoorbeeld niet ergens

een handtas of jas ligt of binnen be-

reik van kinderen staat. Op deze ma-

nier willen we voorkomen dat kinde-

ren met gevaarlijke voorwerpen

(denk hierbij aan aanstekers, medicij-

nen etc.) in aanraking kunnen komen.

Groep

We starten bij BSO Jippie met een

groep van maximaal tien kinderen

hiermee voldoen we aan de beroeps-

kracht-kind ratio en houden wij ons

aan de wet- en regelgeving. 

Vakantierooster 

Voor de vakantie maken we een spe-

ciaal vakantierooster omdat in vakan-

tieperiodes veel kinderen afwezig

zijn. Wij communiceren dit bijvoor-

beeld via een invulformulier bij 

BSO Jippie, een e-mail of via onze 

app met de ouder(s)/verzorger(s).

Alle huisregels kunt u vinden in de

map op BSO Jippie, daarnaast staan

op onze website diverse documenten.



Locatie Gein

Maria Snelplantsoen 1

1106 WN Amsterdam

Kantoor BSO Jippie b.v.

De Schans 10-61

8231 KG Lelystad

Tel. (0320) 226225

info@bsojippie.nl

www.bsojippie.nl

Alle documenten van BSO Jippie

zijn in te zien in de map op 

BSO Jippie daarnaast staan op onze

website verschillende documenten.


