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1. De schoenenwinkel van Hoera 

Onze voeten zijn onze basis; zij zorgen dat we evenwichtig op weg kunnen. Schoenen 

zorgen voor ondersteuning en stabiliteit; die willen wij als Hoera graag bieden. In de 

schoenenwinkel van Hoera hebben wij schoenen voor vrijwel elke voet; bij ieder 

kindervoetje zoeken wij de juiste schoen. De juiste maat natuurlijk, en afgestemd op het 

doel waarvoor hij gebruikt gaat worden. 

Soms heeft een voet een schoen nodig die wij niet in de rekken hebben staan. Ook deze 

voeten helpen we verder op weg; naar de juiste specialist. We doen het niet alleen, maar 

met iedereen die bij de voeten betrokken is. Samen begeleiden we de voeten bij de 

stappen die zij zetten op hun levenspad! 

Hoera; wij lopen met je mee! 

Positief pedagogisch klimaat 

We willen dat kinderen bij Hoera zich veilig, prettig en vertrouwd kunnen voelen. Deze 

basis geeft kinderen de ruimte om op onderzoek uit te gaan, te ontdekken en 

spelenderwijs te leren. Elk kind is uniek en we willen het de kans geven zich optimaal te 

ontwikkelen. 

Maatschappelijk betrokken, Brede lokale samenwerking (IKC) 

Hoera kindercentra richt zich op de opvang én ontwikkeling van kinderen. We doen dat 

allereerst in samenwerking met ouders, maar bewust ook met onderwijs, verenigingen 

en welzijn. We streven naar integrale kindcentra (IKC's) waar kinderen van nul tot 

dertien jaar met elkaar spelen, leren en zich ontwikkelen. Waar wordt gewerkt vanuit een 

gezamenlijke visie en waar kinderen terecht kunnen voor een zo breed mogelijk pakket 

aan activiteiten op het gebied van educatie, opvang, welzijn en ontwikkeling. 

Zodat ook kinderen die extra zorg of aandacht nodig hebben, zo veel mogelijk in de 

eigen omgeving kunnen opgroeien. 

Bij voorkeur zijn onze locaties te vinden in een basisschool, sportcomplex of andere 

maatschappelijke voorziening. Door deze brede lokale samenwerking ontstaan meer 

mogelijkheden: om de ontwikkeling van kinderen optimaal te begeleiden én om de 

voorzieningen in het dorp zo breed mogelijk te houden. 

2. Buitenschoolse opvang Hoera Kelpen-Oler 

 

Hoera Kelpen-Oler biedt buitenschoolse opvang aan kinderen van 4-13 jaar BSO Hoera 

Kelpen-Oler biedt 40 schoolweken per jaar elke werkdag (m.u.v. nationale feestdagen) voor- 

en na schoolse opvang.  

U kunt bij BSO Hoera Kelpen-Oler zelf kiezen van welke vorm van opvang je gebruik wilt 

maken. 

 

2.1. Reguliere of flexibele BSO voor 40 schoolweken per jaar 

 Reguliere BSO: hierbij neemt u 40 schoolweken per jaar op dezelfde dag(del)en 

voor- en/of naschoolse opvang af;  

 Flexibele BSO: hierbij neemt u een aantal uren per week of maand af, die u per 

kalenderhalfjaar flexibel kunt inzetten in de schoolweken. 
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2.2. Opvang tijdens schoolvakanties, op school vrije dagen en studiedagen 

Opvang in schoolvakanties, op schoolvrijedagen en studiedagen wordt altijd betaald met 

strippen, dus ook als u al gebruik maakt van BSO heeft u een strippenkaart nodig.  

 

Een strippenkaart kunt u afnemen naast BSO, maar u kunt er ook voor kiezen om alleen 

een strippenkaart af te nemen. Uw kind kan dan alleen tijden schoolvakanties, op 

schoolvrije dagen en studiedagen bij BSO Hoera terecht. 

 

In schoolvakanties werkt BSO Hoera Kelpen-Oler samen met BSO Hoera Heythuysen of 

BSO Hoera Ittervoort. Om een leuk, gevarieerd en educatief programma te kunnen 

aanbieden worden deze groepen in schoolvakanties samengevoegd. Dit programma 

ontvangt u ongeveer 4 weken voor aanvang van de schoolvakantie per e-mail.  

 

Uiterlijk 10 werkdagen voor aanvang van een schoolvakantie/schoolvrije dag/studieg 

geeft u per email vakantieleudal@locatie.hoerakindercentra.nl door op welke dag(del)en 

u opvang nodig heeft (ook als u al BSO afneemt!), u bent dan verzekerd van plek. 

Hierbij bent u niet gebonden aan de vaste dagdelen waarop u eventueel al BSO afneemt, 

uw kind kan dus in schoolvakanties elke dag komen.  

Later opgeven dan 10 werkdagen voor aanvang van een schoolvakantie/schoolvrije 

dag/studiedag kan, maar dan kan uw kind alleen komen als er plek is in de groep. 

 

 

3. Buitenschoolse opvang in basisschool St. Liduina  

 

De BSO van Kelpen-Oler biedt gevarieerde activiteiten aan in een gezellige en veilige 

omgeving. De pedagogisch medewerkers sluiten hun activiteiten nauw aan op de 

belevingswereld van de kinderen. Bij BSO Hoera Kelpen-Oler beschikken we over een 

royale buitenruimte, maar ook uitstapjes naar bijvoorbeeld een speeltuin worden door 

ons team georganiseerd.  

 

 

4. Openingstijden 

 
De BSO van Hoera Kelpen-Oler is geopend op maandag, dinsdag en donderdag van 7.30-

8.30 uur en van 14.30-18.00 uur. 

Tijdens schoolvakanties vindt de buitenschoolse opvang plaats op onze locatie in 

Heythuysen of Ittervoort. 

4.1. Overzicht schoolvakanties, schoolvrije dagen en studiedagen 2017/2018 

We volgen de schoolvakanties en schoolvrijedagen van basisschool st. Liduina. 

 

1e schooldag             28-8-2017 

Herfstvakantie         16-10-2017 t/m 20-10-2017 

Kerstvakantie          23-12-2017 t/m 07-01-2018 

Carnavalsvakantie   1 2 - 02-2018 t/m 16-02-2018 

Pasen                     02-04-2018 
Meivakantie            27-04-2018 t/m 11-05-2018 

Pinksteren               21-05-2018 

Zomervakantie        09-07-2018 t/m 17-08-2018 
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5. Wennen 

 

Voorafgaande aan de plaatsing kan uw kind een keer komen ‘wennen ’ in de groep. In de 

wenperiode is het opbouwen van een vertrouwensrelatie tussen de pedagogisch 

medewerker, de ouder(s)/verzorger(s) en het kind het belangrijkste doel. Kinderen willen 

zich veilig en geborgen voelen, maar ouders/verzorgers willen ook met vertrouwen hun 

kind kunnen Een kind mag ongeveer 2 weken van te voren 1 á 2 keer een dagdeel 

komen wennen. De pedagogisch medewerker van de desbetreffende groep neemt contact 

met u op om een ‘wenafspraak’ te plannen.  

Wanneer uw kind voor de eerste keer naar Hoera Kelpen komt, zal de medewerker met u 

het intakeformulier doornemen, waarop alle gegevens van uw kind worden genoteerd. 

Verder krijgt u ook uitleg over de dagindeling en de huisregels van desbetreffende groep. 

Het verblijf van de kinderen tijdens deze wenperiode wordt niet in rekening gebracht.  
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6.  Contactgegevens 

 

Hoera Kelpen-Oler 

Prins Bernhardstraat 5 

6037 RW Kelpen-Oler 

Telefoon: 06-54343505 

E-mail:kelpenoler@locatie.hoerakindercentra.nl 

 

Registratienummer LRKP:  

BSO Hoera Kelpen-Oler: 362798436 

 

Assistent Leidinggevende Hoera Kelpen-Oler 

Inge Hendriks 

Telefoon: 06-19179655 

Email: i.hendriks@sr.hoerakindercentra.nl 

 

 

Clustermanager Hoera Kelpen-Oler 

Sandra Leijssen 

Telefoon: 06 17 50 06 37 

Email: s.leijssen@hoerakindercentra.nl 

 

 

Directeur Hoera 

Rudie Peeters 

Telefoon: 06-47165558 

Email: r.peeters@hoerakindercentra.nl  

 

 

Servicepunt Hoera 

Kerkstraat 32 

5981 CG Panningen 

Telefoon: 077-3589797  

Email: info@hoerakindercentra.nl  

 

 

Oudercommissie Hoera Kelpen-Oler 

Email: kelpenoler@ouder.hoerakindercentra.nl 

 

 

Website Hoera: www.hoerakindercentra.nl

mailto:i.hendriks@sr.hoerakindercentra.nl
mailto:s.leijssen@hoerakindercentra.nl
mailto:r.peeters@bobokindercentra.nl
mailto:info@bobokindercentra.nl
http://www.hoerakindercentra.nl/
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