BSO in het MFC De Kûpe

Namens TIKO Kinderopvang en de kinderen en groepsleidsters van onze BSO in Buitenpost wil ik de
plannen voor een brede dorpsvoorziening in het zwembad van harte toejuichen. Niet alleen dat: wij
willen heel graag meedoen. Waarom?
Ons ideaal is de kinderen die wij na school opvangen meer te bieden dan een alleen een plekje tot de
ouders hen weer komen halen. We willen eraan bijdragen dat ze gezond en gelukkig opgroeien en
we willen ze stimuleren in hun ontwikkeling. Een van de dingen die we daarbij belangrijk vinden is
veel bewegen; mét elkaar, liefst buiten, zo gevarieerd mogelijk. In deze tijd zitten kinderen veel te
veel binnen, achter de TV, de spelcomputer, in hun eentje; allemaal dingen waar we bij TIKO niet blij
van worden. In 8K hebben we bovendien problemen met overgewicht al bij jonge kinderen; dat is
iets waar we ons zorgen over maken en waar we graag iets aan willen doen. Dus we zoeken steeds
naar manieren om bij kinderen het plezier in bewegen, wat ze van nature hebben, te stimuleren.
In Buitenpost hebben we een grote BSO, verspreid over 2 locaties. Maar liefst 154 kinderen maken
daar op dit moment gebruik van. We doen van alles op het gebied van beweging: voetballen,
estafettes, judo, hip hop workshops, badminton, streetdance, theater, en zoveel mogelijk buiten
spelen. Vaak lopen we daarbij wel aan tegen een vervoersprobleem in die korte tijd die we na
schooltijd hebben.
Ook zwemmen hier in het zwembad hebben we een paar jaar geleden uitgeprobeerd. We hebben
een jaar lang i.s.m. het zwembad onze kinderen na school een zwemarrangement aangeboden.
Kinderen konden extra oefenen voor hun A, B of C of met een speciaal survivalprogramma meedoen.
Iedere maandag haalden we de kinderen op en school en gingen met ze naar het zwembad, en na
het zwemmen gingen we door naar onze BSO aan de Schoolstraat. Kinderen vonden het prachtig,
maar na een jaar waren ze het heen en weer gesleep moe geworden. Van school naar het zwembad,
dan naar de BSO, en dan weer naar huis. Ook misten ze hun eigen plekje, dus gaven ze aan graag
weer gewoon naar hun eigen BSO te willen uit school. Kinderen hebben best een druk leven, vandaag
de dag.
Met de zwembadmanager uit die tijd hebben we nog gezocht naar een manier om wel in het
zwembad te kunnen blijven, maar het ontbrak simpelweg aan een geschikte ruimte. Voor een BSO
van 20 kk heb je een speciaal ingerichte eigen ruimte nodig, waar kinderen ook andere activiteiten
kunnen doen.
Een aparte sportieve BSO in het zwembad, zodat kinderen gebruik kunnen maken van het zwembad
en de sporthal, daarnaast nog andere faciliteiten en voor groepsleiding en ouders een korte lijn met
diverse zorgaanbieders: hoe geweldig zou dat wel niet zijn! Onze kinderen zouden het fantastisch
vinden en hun ouders ook.
Er wordt al lang gepraat over het zwembad en hoe nu verder. Ik heb niet alle ontwikkelingen
gevolgd. Maar wat ik nu zie is een ervaren en zeer gedreven ondernemer met een goed plan, een
groot draagvlak onder het personeel en in het dorp en de ambitie om partijen met elkaar te
verbinden in een prachtig centrum voor en door Buitenposters. Ik zou zeggen: college, Raad: omarm
dit plan en zorg dat het wordt uitgevoerd! Wij van TIKO zullen er heel graag deel van uitmaken!
Marja van der Plaat, directeur TIKO Kinderopvang.

