“Ik wil nablijven!”
Buitenschoolse opvang
voor kinderen met een extra
ZORG- of aandachtsvraag

www.leekerweide.nl
“Ik wil nablijven”

Opvang voor en na school
Daarom organiseert Leekerweide
buitenschoolse opvang speciaal gericht
op kinderen uit het speciaal onderwijs,
clusteronderwijs of dagverblijf.
Er is opvang mogelijk in Wognum
en Hoorn.

Kinderen en jeugd uit het speciaal
onderwijs of dagverblijf voelen zich
niet altijd thuis in de reguliere opvang.
De aansluiting met anderen is soms
moeilijk of hebben een aangepaste
vorm van begeleiding nodig.

Jeanette, moeder van Maarten:
“Maarten is al wat ouder, maar hij
vindt het toch fijn om na school
begroet te worden met een kop
thee en even zijn verhaal kwijt te
kunnen. Is dat gebeurd, dan is er
weer ruimte voor ontspanning.
Een balletje trappen of chillen.
Opvang bij De Stormvogel op de
dagen dat wij later thuis zijn, is
dan ook een uitkomst. Voor hem
en voor ons. ”
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Even uitblazen
We beginnen met lekker even uitpuffen
van de schooldag en wat te eten en te
drinken. Daarna is het spelen geblazen.
Of juist lekker tot rust komen bij de
begeleiders van de opvang. Net wat de
kinderen willen.
Het ene kind moet even zijn energie
kwijt na een dag concentreren en
stilzitten. Het andere heeft er behoefte
aan de gebeurtenissen van de dag
in alle rust te verwerken.
Voor beide is ruimte
en aandacht.
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Vriendjes,
vriendinnetjes
en maatjes
Er zijn verschillende kind- en jongerengroepen. We kijken goed wat het beste
past: samen met leeftijdgenootjes of
liever met jongeren die dezelfde interesses en mogelijkheden hebben.

Opvang
in Wognum
Aan de Verlengde Kerkweg is van alles
te doen en te ontdekken. De mooie
landelijke gelegen locatie is ruim en
verkeersluw. Perfect dus om op avontuur
te gaan, met vriendjes en begeleiding.
In de speeltuin kun je je energie kwijt. Er
is volop ruimte om van alles te ontdekken en te doen. Ook voor oudere jeugd
biedt de locatie allerlei mogelijkheden en
activiteiten.
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Opvang op De Eenhoorn
Opvang op school is ook mogelijk.
Speciaal voor de leerlingen van basisschool De Eenhoorn komen medewerkers van Leekerweide naar Hoorn om
de naschoolse opvang daar vorm te
geven. Wel zo fijn voor de kinderen zelf.
Alles wat nodig is, is in de directe
omgeving aanwezig. Een licht en ruim
lokaal is omgetoverd tot een gezellige
verblijfruimte en het speelplein sluit daar
op aan. De kinderen kunnen spelen met
kameraadjes op bekend terrein en is het
slecht weer of de kinderen hebben zin in
wat lekkers: het kooklokaal is ook dicht
in de buurt!

Opvang bij
De Stormvogel
De jeugd die naar VSO De Stormvogel
gaat is al wat ouder. Dat betekent dat de
activiteiten bij de opvang op school zijn
aangepast aan de behoeften van wat
oudere kinderen en jongeren. Evengoed
de rust en geborgenheid voor wie dat
nodig heeft, maar ook activiteiten die
aansluiten bij de belevingswereld van
actieve jongeren. Balletje trappen, een
spelletje doen of lekker chillen in de
loungecorner. De medewerkers zorgen
voor een prettige sfeer waar de jeugd
zich bij thuis voelt.
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Wanneer?
Stef, vader van Bart: “Bart kan nu na
school nog even lekker spelen met zijn
vriendjes. Dat is fijn, want in de buurt
heeft hij toch minder aansluiting. Spelen
is heel belangrijk voor Bart. En zo kunnen
zijn moeder en ik ons werk in alle rust
afmaken. Want wij weten dat hij het naar
zijn zin heeft en in goede handen is.”

Buitenschoolse opvang is de gehele week
mogelijk. Vanaf het moment dat de
school of dagverblijf uit is tot ’s avonds
tussen 18.15 en 18.30 uur, afhankelijk van
de locatie, kan uw kind bij ons terecht.
Wanneer dat gewenst is, kan het ook
deelnemen aan de gezamenlijke warme
avondmaaltijd.

Logeren en vakantieopvang
Het is een mooie gelegenheid om eens
met de clubs van Vrijetijdsbesteding NH
kennis te maken. Voor oudere jeugd zijn
er regelmatig aparte activiteiten.

Op de locatie in Wognum bieden we ook
logeren en vakantieopvang aan. In de
vakanties en weekends worden activiteiten georganiseerd. Daarbij werken we
samen met Vrijetijdsbesteding NH.
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Meer weten?
Meer weten over buitenschoolse opvang
of gewoon eens komen kijken?
Dat kan natuurlijk altijd.
Neem contact op met:
Tineke van Gelderen
Clusterhoofd logeren en opvang,
0229 57 68 02, of met de consulenten
Zorg & Welzijn: 0229 576868.
Mail kan natuurlijk ook:
leekerwijzer@leekerweidegroep.nl.
Kijk ook eens op onze site:
www.leekerweide.nl
Graag tot ziens!

Marjolein, moeder van Yael:
“Yael kijkt uit naar de dagen dat zij
naar de opvang mag. Er is altijd wat
te beleven. De danceworkshop vond
ze helemaal te gek. Maar ook het
knutselen is favoriet. We merken thuis
dat ze op de opvang haar belevenissen
van de dag kan verwerken. Ze komt
heerlijk ontspannen thuis.
Dat ze het zo fijn heeft op de opvang
geeft ook ons een goed gevoel.”
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