
 

BSO locaties Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg 

Locatiegegevens en richtlijnen vanaf 19 april 2021   

 
Ophalen kinderen op school 

Op de dagen dat uw kind bij ons is aangemeld, wordt hij of zij door onze medewerkers opgehaald, 

zoals u van ons gewend bent. Tijdens de schoolvakantie brengt u uw kind zelf naar de BSO.  

 

Ophalen door ouders bij de BSO  

Voor het ophalen van de kinderen gelden specifieke richtlijnen per locatie. We houden de overdracht 

kort. Indien nodig of gewenst kan er op een ander tijdstip nog contact zijn, telefonisch of via het 

Ouderportaal.  

 

BSO locaties Katwijk: 

 

 

BSO De Duintoppers    

Basisschool de Duinroos 

Locatie Zanderij 

Prinses Irenelaan 49 

2224 XA Katwijk 

06 – 262 046 68 

 

Ophalen bij de BSO: 

• Ouders halen de kinderen op bij het hek van het schoolplein 

(kant Prinses Irenelaan). 

• Ouders komen niet in de school. 

• Ouders bellen naar de BSO (06 – 262 046 68) 

• Een pedagogisch medewerker van de BSO brengt de 

kinderen naar het schoolplein.  

 

Brengen in de schoolvakantie 

In de schoolvakantie kunt u uw kind zelf brengen naar de BSO-

locatie. Houd ook bij het brengen rekening met bovenstaande 

richtlijnen.  

 

 

 

BSO De Kleine Horizon 

RKBS de Horizon   

Mgr. Bekkersstraat 1b 

2223 AP Katwijk ZH 

06 – 154 322 93 

  

 

Brengen (VSO/ tijdens schoolvakantie): 

• Ouders bellen aan bij de deur.  

• Een pedagogisch medewerker komt uw kind ophalen. 

 

Ophalen: 

• Ouders halen de kinderen bij het hek van het schoolplein op. 

• Ouders komen niet in de school. 

• Ouders bellen naar de BSO (06 – 154 322 93). 

• Een pedagogisch medewerker van de BSO brengt de 

kinderen naar het schoolplein.  

• In het najaar (vanaf 1 november 2020) mogen ouders ook 

onder het afdak van de fietsenstalling op het schoolplein op 

hun kinderen wachten. 

 

 

 

BSO De Quickers   

 

Ophalen bij de BSO: 

• Het Quick Boys terrein is dicht voor ouders. 

• Ouders bellen naar de BSO (06 – 443 860 33). 
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• Een pedagogisch medewerker van de BSO brengt de 

kinderen naar het toegangshek.  

 

Brengen in de schoolvakantie 

In de schoolvakantie kunt u uw kind zelf brengen naar de BSO-

locatie. Houd ook bij het brengen rekening met bovenstaande 

richtlijnen.  

 

 

 

BSO De Vrije Vogels  

De Marnixschool 

Schimmelpenninckstraat 2 

2221 EP Katwijk 

06 – 444 128 34 

 

 

Brengen (VSO/ tijdens schoolvakantie): 

• Kinderen worden gebracht bij het hek voor de ingang aan de 

Hoorneslaan.  

• U belt naar de BSO (06 – 444 128 34) en een pedagogisch 

medewerker komt uw kind ophalen. 

 

Ophalen: 

• Kinderen worden gehaald bij het hek voor de ingang aan de 

Hoorneslaan.  

• Ouders bellen naar de BSO (06 – 444 128 34). 

• Een pedagogisch medewerker van de BSO brengt uw kind 

naar het hek.  

 

 

 

De Zonnewijzer   

Weth. Meerburgkade 38 

(Colignyschool) 

2225 VB Katwijk 

Tel. 06-12516835 

 

Ophalen bij de BSO:  

• Kinderen worden gehaald bij het hek van het kleuter 

speelplein. 

• Een pedagogisch medewerker van de BSO brengt uw kind 

naar het hek.  

 

Brengen in de schoolvakantie 

In de schoolvakantie kunt u uw kind zelf brengen naar de BSO-

locatie. Houd ook bij het brengen rekening met bovenstaande 

richtlijnen.  
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BSO locaties Valkenburg:  

 

 

BSO Rakkers  

Brede school ‘t Duyfrak 

Luit Katlaan 7 

2235 SN Valkenburg 

06 – 331 752 33 

 

 

Brengen (VSO/ tijdens schoolvakantie): 

• Ouders bellen aan bij de deur.  

• Een pedagogisch medewerker komt uw kind ophalen. 

 

Ophalen bij de BSO: 

• Ouders bellen aan bij de (BSO) hoofdingang. 

• Ouders komen niet binnen.  

• Pedagogisch medewerker vraagt de kinderen zelf hun 

spullen te pakken en ze lopen samen naar de deur.  

 

Let op: Eerst broertje(s)/zusje(s) bij KDV ophalen en daarna naar de 

BSO. 

 

 

 
BSO Buitengewoon   

Wilgenhoek 1 

2235 DG Valkenburg 

Tel: 06 – 176 664 92 

 

 

Brengen (VSO/ tijdens schoolvakantie): 

• Ouders bellen aan bij de deur.  

• Een pedagogisch medewerker komt uw kind ophalen. 

Ophalen bij de BSO: 

• Ouders halen kinderen op via het plein. 

• Ouders komen niet binnen. 

• De pedagogisch medewerker ziet de ouder op het plein of bij 

de deur, vraagt de kinderen zelf hun spullen te pakken en ze 

lopen samen naar de deur.  

 

Let op: Eerst broertje(s)/zusje(s) bij KDV ophalen en daarna naar de 

BSO. 

 

 
Sport-BSO Valken   
Sportpark ‘t Duyfrak 

Duyfraklaan 7 

2235 SL Valkenburg 

Tel: 06-17666490 

 
Ophalen bij de BSO: 

• Het Valken ’68 terrein is dicht voor ouders. 

• Ouders halen kinderen op bij het toegangshek.  

• Ouders bellen naar de BSO.  

• Een pedagogisch medewerker brengt de kinderen naar het 
hek.   

 
Brengen in de schoolvakantie 

In de schoolvakantie kunt u uw kind zelf brengen naar de BSO-

locatie. Houd ook bij het brengen rekening met bovenstaande 

richtlijnen.  

 
Let op: Eerst broertje(s)/zusje(s) bij KDV ophalen en daarna naar de 
BSO. 
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BSO locatie Rijnsburg:  

 

 

BSO Villa Kakelbont  

Nassaulaan 1 

2231 VW Rijnsburg 

06 – 451 365 47 

 

 

Brengen (VSO/ tijdens schoolvakantie): 

• Ouders bellen aan bij de deur.  

• Een pedagogisch medewerker komt uw kind ophalen. 

 

Ophalen bij de BSO: 

• Ouders bellen aan bij de hoofdingang.  

• Ouders komen niet binnen.  

• Pedagogisch medewerker vraagt de kinderen zelf hun 

spullen te pakken en ze lopen samen naar de deur.  

 

 


