
TMO en BSO 
 
Heeft u behoefte aan opvang voor uw kind voor de 
school begint, voor de lunchpauze of nadat de school 
is geëindigd? Dan kunt u contact op met SKS Alles 
Kids of bezoek www.sksalleskids.nl. SKS Alles Kids 
vangt kinderen op tussen de 0-13 jaar in 38 locaties 
in Spijkenisse. 
 
Overblijven op de Oranjelaan 
Veel kinderen blijven tussen de middag op school eten. Daarom hebben we met 
ingang van dit schooljaar besloten dat de kinderen in drie groepen eten. De 
kleuters eten met elkaar in een lokaal beneden. De kinderen uit groep 3 t/m 5 eten 
met elkaar in het speellokaal en groep 6 t/m 8 eet met elkaar in een lokaal boven. 
De kinderen nemen eigen eten en drinken mee, dit wordt gekoeld bewaard. 
Na het eten gaan zij spelen in het speellokaal of buiten. 
 
Overblijven op de Lisstraat 
Op de Lisstraat eten de kinderen met elkaar in het speellokaal. De tafels zijn dan 
gedekt. Kinderen nemen geen eten en drinken mee van thuis. Na het eten gaan zij 
spelen in het speellokaal of buiten. 
 

 
 
 
 
 
 

Wat biedt onze BSO? 
 

• Opvang voordat de school begint 

• Opvang voor tussen de middag 

• Opvang na schooltijd 

• Zij vangen uw kind op in reguliere 
schoolvakanties, op adv-dagen 
en studie(mid)dagen 

• Zij halen uw kind met lunchtijd 
en/of na schooltijd op (lopend of 
via een busje) 

• Er worden activiteiten 
georganiseerd of workshops op 
sportief of creatief gebied 

 

• Zij hebben een sportteam dat volop 
sportieve activiteiten organiseert, 
zoals boogschieten, flagbal, 
kinderyoga en Zumba 

• Op woensdagmiddag bieden zij 
ABC zwemles aan, onder 
opvangtijd! 

• Regelmatig plannen zij  uitjes met 
de kinderen zoals naar museum, 
dierentuin e.d. 

• Deze medewerkers zijn 
gediplomeerd en bezitten allemaal 
een Verklaring van Gedrag (VOG) 
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BSO Sam Sam Basisschool CBS De Rank - Oranjelaan werkt samen met BSO 
Sam Sam. Deze BSO vindt u in het centrum van Spijkenisse aan de 
Industriestraat 4 (in sportschool Delta Sport). Deze BSO heeft verschillende 
ruimtes tot de beschikking. Zo is er een atelier, Barbie kamer, bouwkamer en voor 
de oudere kinderen een chill-ruimte en een spelletjes kamer. Ook bieden zij op 
dinsdag en donderdag fit en fun lessen aan. Kinderen krijgen tijdens deze lessen 
verschillende sporten aangeboden. Wilt u een kijkje nemen op BSO Sam Sam, 
dan is dat altijd mogelijk. U kunt dan contact opnemen met BSO Sam Sam op 
telefoonnummer 06-13 08 59 28. 
 
BSO Villa Kakelbont 
Basisschool CBS De Rank – locatie Lisstraat werkt samen met BSO Villa 
Kakelbont. Deze BSO vindt u in het de wijk Noord aan de Willemshoevelaan 10. 
Deze BSO heeft verschillende ruimtes tot de beschikking. Zo is er een atelier, 
huiskamer, bouwkamer en voor de oudere kinderen een chill-ruimte en een 
spelletjes kamer. Wilt u een kijkje nemen op BSO Villa Kakelbont, dan is dat altijd 
mogelijk. U kunt dan contact opnemen met BSO Villa Kakelbont op 
telefoonnummer 0181-62 06 47. 
 


