
Villa Bloom 

Buitenschoolse Opvang & Kinderopvang 

‘We Build Lifelong Self-Learners’ 

Sinds 2017 verzorgt Villa Bloom Voorschoolse Opvang (4-12 jaar) , Buitenschoolse 

Opvang (4-12 jaar) en Kinderopvang ( 0-4 jaar) in het gebouw van de Kievietschool. 

De BSO is exclusief toegankelijk voor kinderen van de Kievietschool en de 

Bloemcampschool.  

Zowel de VSO/BSO als de Kinderopvang van Villa Bloom worden gekenmerkt door 

de unieke combinatie van moderne pedagogische uitgangspunten.  

Zo biedt Villa Bloom een meertalige Nederlands-Engelse omgeving aan waarin 

kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen op cognitief en sociaal-emotioneel vlak. 

De vrolijke locatie met grote groene buitenruimte en leeftijd-specifieke activiteiten 

zorgen ervoor dat kinderen in een natuurlijke, duurzame omgeving gestimuleerd 

worden om de wereld te ontdekken. Het uitgangspunt van Villa Bloom is kinderen 

helpen zich te ontwikkelen tot ruimdenkende en zelfverzekerde individuen met een 

positief zelfbeeld.  

BSO Activiteiten 

Kinderen kunnen zelf kiezen aan welke activiteit ze deelnemen. De veilige en 

liefdevolle omgeving biedt bijvoorbeeld ook de ruimte om rustig een boekje te 

lezen of op een andere manier te ontspannen na een drukke schooldag. 

Tijdens vrije dagen en schoolvakanties zijn er tal van actieve bezigheden als koken, 

sport, expressie, dans en theater. Ook maakt Villa Bloom veel uitstapjes, 

bijvoorbeeld naar het museum. 

https://www.villabloom.nl/


Tijdens de zomervakantie 2019 biedt Villa Bloom tevens de ‘Discover Your Talent’ 

zomerkampen aan. Meer informatie vindt u hier.  

Openingstijden 

• Kinderopvang: 07.30 - 18.30  

• VSO: 07.30 - 08.30  

• BSO Tijdens schoolweken: na school tot 18.30 uur.  

• BSO Tijdens vakantieweken: van 08.00 uur tot 18.30 uur.  

Pedagogisch medewerksters 

Tijdens de reguliere openingstijden van VSO/BSO Villa Bloom zijn er altijd minimaal 

twee tot drie vaste pedagogisch medewerksters aanwezig. Op de buitenschoolse 

opvang werken twee vaste pedagogisch medewerksters per groep, bij afwezigheid 

door ziekte of vakantie is er een vaste invalkracht. 

Huiswerkbegeleiding 

Villa Bloom heeft een aparte ruimte waar kinderen in alle rust onder begeleiding 

huiswerk kunnen maken. Het huiswerkbegeleidingsprogramma wordt in overleg met 

de ouder aangeboden op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 16.00 tot 

16.30 uur. 

 

Kinderopvang 

Voor jongere kinderen van 0 tot 4 jaar biedt Villa Bloom Kinderopvang aan, welke 

zich tevens bevindt in de Kievietschool. Ook hier wordt gewerkt volgens de unieke 

pedagogische pijlers van Villa Bloom. Wilt u uw kind aanmelden voor Villa Bloom 

Kinderopvang, dan kunt u hier contact opnemen.  

https://www.villabloom.nl/bso/


Aanmelden 

Als u meer informatie heeft of uw kind wil aanmelden voor een Villa Bloom 

programma, dan kunt u contact opnemen via info@villabloom.nl of u kunt direct 

contact opnemen door te bellen naar 070 820 0542. 
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