
 
 
BSO bij de SKW – Broek in Waterland, Monnickendam, Marken  

De SKW biedt al jaren ouders de mogelijkheid gebruik te maken van kinderopvang.  
Op Marken, in Broek in Waterland en in Monnickendam bieden wij Buitenschoolse opvang 
aan.  
U kunt gebruik maken van voorschoolse opvang (VSO), naschoolse opvang (NSO) en 
vakantieopvang.  
 
Op onze locaties; letterlijk de huisvesting en op de groepen is het pedagogisch beleid terug 
te vinden. Veel natuurlijk materiaal, milieubewuste bedrijfsvoering en KinderKunst is er 
terug te vinden. Voor de buitenschoolse opvang hebben wij op twee locaties een grote 
moestuin aangelegd, zodat wij buiten met de kinderen aan het werk kunnen.... en het is één 
grote ontdekkingstocht. We werken volgens de gestelde veiligheid en gezondheidsnormen 
en doen daar zelf nog een schepje bovenop. Tenslotte gaat het om een fijne, uitdagende, 
stimulerende en veilige plaats voor de kinderen;  een plek waar u met het volste vertrouwen 
uw kinderen kunt achterlaten; een omgeving waar onze pedagogisch medewerkers vol 
passie met de kinderen mogen werken. 
 
Wij maken de BSO tot een plek voor kinderen waar zij kunnen genieten, plezier beleven en 
hun talenten kunnen ontwikkelen. Ons aanbod stemmen wij af op de leeftijdsgroep en 
regelmatig zullen wij onze dagelijkse activiteiten uitbreiden met clinics, theater, toneel, sport 
en diverse workshops. Tijdens de vakantieperiode vangen wij de BSO kinderen uit Marken 
op in onze locaties in Monnickendam. Dan kunnen wij ons activiteiten-aanbod groter maken 
en meer organiseren. 
 
Kosten: 
http://www.kinderopvangwaterland.nl/bso/tarieven  
 
Op www.toeslagen.nl of op www.kostenkinderopvang.nl kunt u een berekening maken 
hoeveel tegemoetkoming u ontvangt. De belasting hanteert daarvoor een maximaal 
uurtarief waarover de vergoeding wordt berekend. Het tarief van de SKW is ruim onder dit 
uurtarief van de belasting.  
 
Locaties: BSO de Speelkamer op Marken – BSO de GVR, BSO Sport en Natuur, BSO Buitenrijk 
BSO de Blauwe Ster in Monnickendam en BSO de Reuzenzwam en BSO de Havenrakkers in 
Broek in Waterland.  
 
Voor meer informatie: www.kinderopvangwaterland.nl  
Contact: SKW, W.Claesdochterlaan 1a, 1141 JA Monnickendam. Telefoonnummer: 0299 
654878. Info@kinderopvangwaterland.nl  
BSO coördinatoren: Jeroen Kistemaker en Pascale Tillemans  
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