
Stilstand is achteruitgang. Misschien een cliché, maar wel met een flinke kern 

van waarheid. Ook wij willen vooruit. Met Kinderstralen, met de diensten die 

we u willen bieden, met onze communicatie aan u. Deze nieuwsbrief is daar 

één voorbeeld van. 

Kinderstralen: dat is tso, bso en tso-scholing! 

Tien jaar na onze oprichting hebben 

we vorig jaar onze organisatie ver-

nieuwd. We hadden behoefte aan een 

nieuwe naam en uitstraling om ons 

specialisme voortaan sterker onder één 

noemer uit te dragen: het bieden van 

professionele, gezellige en ontspannen 

kinderopvang op of vlakbij school en 

diensten die daarmee samenhan-

gen. Dat werd Kinderstralen. 

 

Ons specialisme vindt u terug in: 

 Kinderstralen, Lunchen op school 

(tussenschoolse opvang, tso) 

 Kinderstralen, Spelen op school 

(buitenschoolse opvang, bso) 

 Kinderstralen, Overblijfacademie 

 (tso-scholing) 

  

Nieuws van alle kanten 

Een van de gevolgen van de ver-

nieuwing is dat u voortaan in onze 

nieuwsbrief onderwerpen vindt van al 

onze diensten. Nog wel twee keer per 

jaar; dat blijft onveranderd. 

  

Ineke Loomans, directeur: “De tso ver-

zorgen we nu voor 15.000 kinderen op 

zo’n 50 scholen in Nederland. De Over-

blijfacademie verzorgt cursussen en 

workshops door heel Nederland en on-

line, via e-learning. Ook de buiten-

schoolse opvang groeit. Steeds in of bij 

de school en in nauwe samenwerking 

met elkaar. Er gebeurt dus van alles. 

Daarom hebben we vanuit elke invals-

hoek altijd wel nieuws waarover we 

ouders en scholen graag informeren.” 

  

Algemene inlog MijnKinderstralen 

Een van de nieuwe ontwikkelingen is 

dat ouders van wie de kinderen niet 

overblijven, toch mee kunnen kijken 

naar nieuws en activiteiten bij de over-

blijf. De school heeft hier een algeme-

ne inlogcode voor. Vraag ernaar! 
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Oud en nieuw 

Misschien valt 

het u op: onze 

nieuwsbrief ziet 

er net iets an-

ders uit dan u 

van ons gewend 

bent. En de in-

deling is veranderd. Voortaan leest 

u het nieuws van alle onderdelen 

van Kinderstralen: van de tussen-

schoolse opvang, de buitenschool-

se opvang en de Overblijfacade-

mie. Want op alle drie de fronten 

zijn er ontwikkelingen die ook 

voor u interessant kunnen zijn. 

Hiernaast leest u meer. Ook over 

cursussen? Ja, ook over cursussen. 

Dat leest u verderop. Met deze 

uitgave sluiten we een mooi 

(opvang)jaar en een drukke 

decembermaand af. Ik wens u en 

uw naasten een warme kersttijd 

en een gelukkig 2017! 

 

Ineke Loomans 

Directeur Kinderstralen 
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Korte workshops voor u 

Zou u bij de opvoeding wel eens 

een steuntje in de rug willen heb-

ben? Wat handige tips, wat meer 

inzicht, zonder dat het zwaar 

wordt? Kinderstralen helpt u daar 

graag bij. Overblijfacademie heeft 

een schat aan cursussen over the-

ma’s die spelen bij basisschoolkin-

deren. In 2017 komt onze kennis 

en ervaring ook voor u beschik-

baar. In korte, praktische work-

shops, laagdrempelig en met di-

rect resultaat. Binnenkort hoort u 

hier meer van! 

Tijdens hun werk hebben onze mede-

werkers altijd gesprekjes met kin-

deren. Meestal leuk en gezellig, 

soms wordt het spannender. Omdat 

er emoties spelen of omdat een kind 

iets doet wat niet hoort of niet is af-

gesproken. Hoe reageer je als vol-

wassene met respect voor het kind? 

Bij ‘Communiceren met kinderen’ le-

ren cursisten van Overblijfacademie 

hoe ze een kind kunnen aanspreken 

op gedrag en niet op wie of hoe een 

kind is (de persoon). Daarbij staan 

de ik-boodschap en de 4 G’s (gedrag, 

gevoel, gevolg en gewenst gedrag) 

centraal. 

Tso-cursus uitgelicht…  
Communiceren met kinderen 

scholing 

Een middag bij... 
Bso Spelen op school, Schalkwijk 

Bso Schalkwijk is een van de eerste 

bso’s van Kinderstralen. Op schoolda-

gen en in de schoolvakanties komen 

hier meer dan 20 kinderen naar de op-

vang. Kleinschalig, gezellig, net als 

thuis. Trees van Eijden, een van de 

leidsters, vertelt.  

 

“Op schooldagen druppelen de kin-

deren van verschillende scholen in 

Schalkwijk en omgeving binnen. Zelf-

standig of opge-

haald door onze 

chauffeur. Rond 

half vier is er dan 

rust en even tijd 

met de hele groep. 

De tafel is gedekt 

met een eigen pla-

cemat voor ieder 

kind. Heb je je 

plaatsje gevonden? 

 Dan gaan we wat 

drinken en eten: water of limonade, 

fruit - geschild, in stukjes - wat papri-

ka, komkommer, olijfjes en voor wie 

wil een cracker met een smeersel.” 

 

“Dan is het tijd voor actie. Binnen of 

buiten spelen, huiswerk maken, knut-

selen - en ja, ook de groteren vinden 

dat toch vaak weer leuk - voetballen 

op het grote veld van de voetbalvere-

niging vlakbij of chillen voor de 8-

plussers in hun eigen honk. Met een Wii 

en Xbox, want ook dat is net als thuis.” 

 

“In de vakanties hebben we tijd voor 

extra dingen, iets bakken, bijvoor-

beeld. Muffins, krakelingen, kaassten-

gels of pizza met alles erop en eraan. 

Dat is altijd een groot succes! En als er 

weinig kinderen zijn, maken we soms 

een uitstapje, zoals naar een speel-

tuin. Dat kan allemaal bij onze bso. 

Leuk hé?” 

bso 

Bij bso Spelen op school in 

Schalkwijk hebben de 

8-plussers hun eigen stek. 
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Bso Het Spectrum Almere 

Sinds augustus heeft Kinderstralen, 

Spelen op school een nieuwe bso in de 

Regenboogbuurt in Almere. Een gezelli-

ge, kleinschalige bso in basisschool Het 

Spectrum, op loopafstand van De Bui-

tenburcht, Het Drieluik en de Egelan-

tier. Maakt u gebruik van de tso-opvang 

op een van deze scholen? Dan is de tso 

voor uw kind(eren) gratis op dezelfde 

dag van de bso-opvang! 

En verder interessant: bso Het Spec-

trum biedt ook één-uursopvang. Han-

dig, als u even weg moet zonder dat u 

opvang hebt of om te ontkomen aan de 

file-stress aan het eind van de dag.

Vso Aloysius Amersfoort 

Nog meer bso-nieuws: vanaf 9 januari 

2017 starten we bij voldoende aanmel-

dingen een proef met voorschoolse op-

vang in de Aloysiusschool in Amers-

foort. Tussen 7:00 en 8:30 uur beginnen 

kinderen onder begeleiding rustig aan 

hun schooldag. Ontbijt staat klaar. Er 

zijn twee pakketten: opvang van an-

derhalf uur of één uur voor schooltijd. 

 

Meer informatie en aanmelden 

voor beide locaties op: 

www.kinderstralen.nl 

bij ‘Spelen op school’ 

onder menu ‘locaties’. 

OBS Voordorp, Utrecht 
“Altijd voldoende mensen; een verademing” 

Toen Thamar Henneken directeur werd 

van OBS Voordorp in Utrecht was de 

overblijf al langer een hoofdpijndossier 

op school. Er was een overblijforgani-

satie aan het werk, maar toch wilde 

het niet lukken: structureel te weinig 

mensen, slecht bereikbaar en weinig 

oog voor verbetering. “De nood was 

hoog, de situatie was onhoudbaar.” 

  

Zorg over voldoende medewerkers 

Hoe nu verder? Een continurooster? 

“Daar hebben we het over gehad. Maar 

ik hecht heel veel waarde aan een mid-

dagpauze voor kinderen én leerkrach-

ten," stelt Thamar Henneken. Over-

blijfouders? “Dan moet de school weer 

zorgen voor voldoende mensen en dat 

was nou juist het grootste probleem.” 

En dus viel de keuze opnieuw op een 

professionele overblijforganisatie: 

Kinderstralen.

Ervaringen van andere scholen 

“Het eerste contact en het verhaal van 

Kinderstralen waren goed, maar ik wil-

de referenties uit de praktijk. We had-

den immers een verleden,” vertelt 

Thamar Henneken. “De scholen die ik 

sprak, waren gelukkig positief en dus 

zijn we midden in het jaar in vrij korte 

tijd gestart.” 

  

Inhoud en praktijk kloppen 

“Of ik tevreden ben?”, vraagt Thamar 

Henneken. “Absoluut. De overblijf is 

praktisch goed geregeld en de inhoud 

klopt. Het zit allemaal goed in elkaar. 

Er zijn voldoende mensen en als er iets 

is, pakt Kinderstralen dat meteen op. 

De organisatie is bereikbaar, ook voor 

ouders. En de kinderen? Die vinden het 

vooral fijn dat ze mogen kiezen om 

binnen of buiten te spelen.” 

tso 

Nieuw: Kinderstralen, Spelen op school opent 
bso in Almere en vso in Amersfoort 

bso 

Nieuw: één-uursopvang 

 bso Het Spectrum 

Almere 

 

www.kinderstralen.nl/

nieuws 

Thamar Hennekens, directeur 

OBS Voordorp: “De overblijf 

zit goed in elkaar. Er zijn vol-

doende mensen en als er iets 

is, pakt Kinderstralen dat 

meteen op.” 

http://www.stgspelenopschool.nl/
http://www.kinderstralen.nl/nieuws
http://www.kinderstralen.nl/nieuws


Wij wensen iedereen 

een fijne kersttijd en een 

gezond en gelukkig 2017! 

Wat is MijnKinderstralen? 

MijnKinderstralen is uw persoonlijke, bevei-

ligde omgeving bij Kinderstralen. U vindt hier 

alle kindgegevens en informatie van Kinder-

stralen, Lunchen op school. Ook wijzigingen 

geeft u hier door. U krijgt uw inloggegevens 

bij de inschrijving van uw kind. 

 

Hoe geef ik wijzigingen door?  

Alle wijzigingen in uw gegevens of die van uw 

kind(eren), geeft u door via MijnKinderstra-

len. U krijgt een bevestiging. 

 

Hoe meld ik mijn kind af? 

Als uw kind niet bij de overblijf komt, kunt u 

op drie manieren afmelden.  

1) met de gratis Overblijf aan- en afmeld App 

op uw tablet of smartphone 

2) via MijnKinderstralen 

3) met een ondertekend briefje in de Kinder-

stralen brievenbus op school (kan nog tot 

de meivakantie 2017) 

 

Betaal ik als mijn kind niet overblijft? 

Dat ligt aan de afspraken met de school. Bij 

sommige scholen berekenen wij alleen de ke-

ren die uw kind daadwerkelijk overblijft. De 

enige voorwaarde is dat u uw kind vóór 9:30 

uur afmeldt. 

 

Waarom betaal ik niet altijd hetzelfde? 

De afrekening hangt af van de afspraken die 

we per school maken en kan ook per keer ver-

schillen. Bij sommige scholen geldt de kind-

korting: een lager bedrag voor elk tweede en 

volgend kind uit één gezin. Verder berekenen 

we de bij ons bekende feest- en vakantieda-

gen, roostervrije dagen en - opnieuw verschil-

lend per school - correct afgemelde dagen 

niet door. Ten slotte kunnen er tussentijdse 

tariefsaanpassingen zijn. Bijvoorbeeld door-

dat het aantal overblijvende kinderen sterk is 

gewijzigd. 

 

Kan ik de overblijf (tijdelijk) stopzetten? 

Tijdelijk stopzetten is geen enkel probleem. 

Via MijnKinderstralen geeft u de periode door 

waarvoor u uw kind(eren) afmeldt. U betaalt 

hiervoor geen (administratie)kosten.  

 

Vaste dagen ruilen? 

Als u op andere dagen dan uw vaste dagen 

overblijf nodig hebt, kan dat met een inci-

dentele strippenkaart. Het onderling ruilen 

van vaste dagen kan helaas niet. 

 

Kan mijn kind af en toe overblijven? 

Als u uw kind(eren) af en toe wilt laten over-

blijven, kan dat met een incidentele strip-

penkaart. Deze kaart geldt per kind, dus niet 

per gezin. U gebruikt de kaart ook voor extra 

dagen buiten de vaste dagen om. 

 

Trommel niet leeg? 

Eten doen we maximaal een half uur. Langer 

‘zitten’ mag, als een kind dat zelf wil of no-

dig heeft. Bij eetproblemen, proberen we die 

op te lossen, zo nodig samen met de ouders. 

 

Kinderstralen, Lunchen op school bereiken? 

U kunt ons bellen op schooldagen tussen 9:00 

en 14:00 uur op 030 - 244 00 65. Een bericht 

sturen doet u het beste via MijnKinderstralen. 

Dan hebt u snel antwoord. 

Veelgestelde vragen tso 


