
‘Handig en gezond: sporten bij de bso’  

Veel ouders kennen het wel: de weken 

vliegen voorbij. Naast school, gaan je 

kinderen naar de bso, willen ze afspreken 

met vriendjes én dan staan er ook nog 

sportlessen op het programma. Heel 

belangrijk voor de gezondheid van je kind, 

maar al met al is het een behoorlijke puzzel 

om alles in te passen in een week. Bij 

Kindpark Boekel hebben ze daar iets op 

gevonden. Je kind kan tijdens de bso naar 

de les bij een sportvereniging. Van judo of 

freerunnen tot turnen. Lekker handig! 

Kindpark Boekel is een centrale plek waar alles voor kinderen van 0 tot 13 jaar bij elkaar zit. Hier vind 

je drie basisscholen, waarvan twee van Stichting GOO: Octopus en De Regenboog. Maar deze 

kindcentra bieden méér dan alleen onderwijs. Ook voor kinderdagverblijf, peuterwerk of 

buitenschoolse opvang kun je er terecht. ‘Voor ouders heel praktisch, want je brengt je kinderen ’s 

ochtends weg en haalt ze aan het einde van schooldag op dezelfde plek weer op. En omdat er 

verschillende sportverenigingen met de bso voor kinderen vanaf zeven jaar onder één dak zitten, kan 

er tussendoor worden gesport. Ouders hoeven niet extra te brengen en halen: ideaal!’ 

Doorlopende leerlijn               

Trudy van Geel is leidinggevende bij de opvanglocaties van Stichting GOO in Boekel. Terug naar een 

werkplek waar opvang en onderwijs niet zijn vervlochten, zou ze niet meer willen. ‘Het grootste 

voordeel is dat je in één gebouw zit en één organisatie bent. Je kunt heel gemakkelijk even sparren. 

Daardoor kunnen we ons bezig houden met de ontwikkeling van een kind van 0 tot 13 jaar, dat 

noemen wij de doorlopende leerlijn’, vertelt Trudy. 

Vertrouwd                   

Als je door het gebouw loopt zie je meteen wat Trudy bedoelt met een doorlopende leerlijn. De 

kinderen van de dagopvang en de kleuters komen elkaar tegen in de gang of gaan samen aan de slag 

in de knutsel-, sport- en speelruimtes. ‘De kinderen kennen het gebouw en de leerkrachten al als ze 

naar school gaan, de peuters spelen namelijk regelmatig bij de kleuters. Daardoor is de overstap veel 

minder groot.’ 

 


