
BSO de Nanny 

Wij verzorgen ook de BSO bij de Dromenvanger voor uw Kind 

De slogan van De Nanny is sinds jaar en dag: Een plek om kind te zijn!  

We vinden het belangrijk dat de kinderen de ruimte krijgen om zichzelf te zijn, binnen een veilige en 

gezonde omgeving de wereld te ontdekken, ondersteund door onze pedagogisch medewerkers. Dit 

kunnen we waarmaken doordat we de juiste kwalitatieve en kwantitatieve materialen en activiteiten 

in te zetten, medewerkers steeds actueel op te leiden en dagelijks aandacht te geven aan alle 

individuen in de groepen.  

We nemen de kinderen serieus. We gaan respectvol met ze om. Het is onze taak om dat wat de 

kinderen willen, te leren verstaan, te begrijpen en ons hierbij aan te sluiten. Ieder kind neemt een 

bijzondere plaats in. We geven de kinderen individuele aandacht en warmte. Het gevoel dat ze 

werkelijk bij ons thuis horen! 

De Nanny werkt alleen met gecertificeerde medewerkers en voldoet aan de wet kinderopvang en is 

een kleinschalig gezellige BSO met als hoofddoel een huiselijke sfeer te creëren.  

Waarom BSO de Nanny? 

Wij zijn een BSO die continu werkt aan wat de kinderen leuk vinden om te doen na schooltijd. De 
kinderen bepalen met ons mee welke activiteiten en welke thema’s wij elke maand gaan doen. 
Er is ruimte voor iets rustigs te doen aan je huiswerk te werken of een leuke activiteit samen te doen. 
De keuze ligt bij de ouders/verzorgers en hun kind/kinderen. 
Tevens zijn wij er voor alle ouders/verzorgers die niet in de mogelijkheid zijn hun kind zelf op te 
vangen voor of na schooltijd om welke reden dan ook. Dit houdt in dat wij u kind naar school kunnen 
brengen maar ook naar dat de school uit is weer op kunnen halen. Tevens staan wij voor u klaar in de 
vakanties en kunnen de kinderen bij ons terecht. Wij bieden in de vakanties net even wat meer aan 
en gaan er op uit met de kinderen indien mogelijk. Wij zijn bewust geen VVE locatie, maar werken 
wel op onze eigen manier met vve-piramide. Wat houdt dit in? Dat wij de kinderen wel observeren 
en goed naar ze kijken dit noteren en in kaart brengen. Indien nodig kunnen we met de school De 
Dromenvanger hier over communiceren en met toestemming van de ouders/verzorgers onze 
observaties en ideeën uitspreken. Maar voorop staat dat de kinderen bij ons kind mogen zijn en 
lekker mogen spelen en hun vrije tijd invullen op hun eigen manier. 
 

De Nanny 

Wij zijn een kleinschalig kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang. De mogelijkheid die wij hebben 

om kinderen op de vangen van 0 tot 12 jaar biedt veel mogelijkheden. U kunt daardoor broertjes en 

zusjes op een plek op halen. Wat is er zo leuk aan de Nanny het kleinschalige elk kind kent elke 

leidster/leider persoonlijk en andersom ook.  Dit geld ook voor alle ouders/verzorgers. Bij de Nanny 

ben je belangrijk sta je als kind op nummer een. Wij hebben een pas gerenoveerde speelplaats 

buiten waar we altijd gebruik van kunnen maken. Hier is een klimtoestel aanwezig een netschommel  

een zandbak en een trampoline. Tevens hebben we heel veel buiten spelmateriaal zoals fietsjes 

springtouwen stoepkrijt enz. Voor alle leeftijden hebben we mogelijkheden. Wanneer wij uw kind op 

halen uit school wachten we tot alle kinderen er zijn en gaan we gezamenlijk eerst lekker wat fruit en 

snacks eten en wat drinken. Snacks bestaan uit paprika, worst, komkommer enz. en als drinken 



bieden wij suiker vrije ranja aan, water of thee. Later op de dag wordt er nog een keer crackers, 

rijstwafels, soepstengels of een koekje uitgedeeld. Zijn er speciale behoeftes of aanpassingen nodig 

wij staan overal voor open en werken graag ergens aan mee indien mogelijk. Tevens zijn wij bezig om 

een gymzaal te creëren zodat ook bij slecht weer iedereen zijn energie kwijt kan. Dit zal hopen wij 

over twee jaar gerealiseerd zijn. Zomers beschikken wij ook over een buitenzwembad waar wij 

gebruik van mogen maken. Met toestemming van de ouders/verzorgers gaan wij dan ook bij 

voldoende goed weer zwemmen in het buiten zwembad. Er is altijd genoeg begeleiding aanwezig en 

alle leidsters beschikken over meerdere zwemdiploma’s en hebben EHBO en BHV. 

Contact 

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken om eens te komen kijken. Neem dan contact op met 

Kinderdagverblijf de Nanny. 

Steenweg 4 
5156CP Oudheusden 
0416-820254 
 
Info@kdvdenanny.nl 
 
U kunt ook altijd alvast een kijkje nemen op onze website 
www.kdvdenanny.nl  
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