DONS, Doorlopende Ontwikkeling Na School, organiseert de tussen- en naschoolse opvang in de
school, biedt activiteiten met een vrolijke noot en ondersteunt de school tijdens schooltijd. Deze
bijzondere combinatie werkt in het voordeel van degenen om wie het bij DONS draait: de kinderen.
DONS werkt uitsluitend met bevlogen professionals: drama-, dans-, beeldende vorming-, gym- en
muziekdocenten, maar ook allround leerkrachten basisonderwijs.
De ontwikkeling van kinderen stopt niet na schooltijd; ook in vrije tijd is deze volop in beweging.
DONS biedt actieve en betrokken opvang met een rijk creatief en expressief programma.
De kinderen blijven op school, in hun veilige en vertrouwde omgeving en met hun eigen vriendjes en
vriendinnetjes.
Elke dag is er een dagsluiting om 17.10 uur met presentaties van de kinderen. Ouders zijn hierbij van
harte welkom!
Dit wil je weten!
• DONS is open vanaf het tijdstip dat de school uitgaat tot 18.30 uur.
• Wij vangen op in de school, kinderen gaan dus niet naar een externe locatie.
• Je kan vrijblijvend een afspraak maken met Locatiemanager Nadia om kennis te maken.
• Op studiedagen en in schoolvakanties zijn wij open vanaf 8.00 uur.
• Je mag binnen een vakantie ruilen en bundelen.
• Tijdens de zomervakantie gaan we naar een spectaculaire zomerlocatie!
• Om onze werkwijze mogelijk te maken, werken wij met één contractvorm, vakantie- en
studiedagen zijn hierbij inbegrepen.
• Aanmelden kan online via de website www.donsopvang.nl.
Samenwerking met de basisschool
DONS vult het lesprogramma van de school aan door extra lessen aan te bieden onder schooltijd:
toneel, muziek, beweging, beeldende vorming of daar waar de school maatwerk nodig heeft.
DONS streeft korte lijntjes met de groepsleerkrachten na, om meer zicht te krijgen op de
ontwikkeling van de kinderen.
Verder op de website van DONS
Inschrijfformulier
Tarieven & Contract
Over DONS
Over ons
De DONS kalender
Hopelijk tot ziens!

