
Hero kindercentra; dé plek voor kinderopvang in
Haarlem en Spaarndam

Bij Hero kindercentra zijn alle kinderen van 0-13 jaar van harte welkom! Voor peuteropvang,
kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang. Ieder kind is uniek, heeft een eigen karakter en eigen
behoeftes en ontwikkelt op zijn eigen manier. Het is belangrijk dat kinderen bij Hero kindercentra
kunnen ontdekken wie ze zijn. Ieder kind gaat samen met ons het avontuur aan in eigen tempo, op
weg naar de beste versie van zichzelf. Onze betrokken pedagogisch medewerkers bieden alle
kinderen de kans en mogelijkheid om zich optimaal te ontwikkelen en samen plezier te maken.

“ Het is onze missie om elke dag
samen met de kinderen het avontuur aan te gaan

op weg naar de beste versie van zichzelf. ”

Onze kernwaarden Avontuur, Plezier, Leren en Aandacht zijn belangrijk voor ons en geven richting
aan ons beleid en manier van werken.

Avontuur
Elke dag op de BSO gaan we samen met de kinderen het avontuur aan. In de basis zorgen we voor
een veilige omgeving waarin kinderen zichzelf zijn, zichzelf ontwikkelen, buiten zijn, leren en hun
grenzen ontdekken. We bieden de kinderen inspirerende en sportieve activiteiten waarbij ieder kind
ook zijn eigen avontuur kan beleven. Binnen, maar vooral ook buiten is daar volop gelegenheid voor.

Plezier
Plezier maakt alles makkelijker, grappiger en gelukkiger. Het is een randvoorwaarde om te kunnen
groeien en je talenten te kunnen ontdekken. We doen er alles aan om kinderen het naar hun zin te
laten hebben. Ook tijdens de vakanties gaan we regelmatig op pad met de kinderen en ondernemen
we de leukste activiteiten!

Leren
Ieder kind is uniek, heeft een eigen karakter en eigen behoeftes en ontwikkelt op zijn eigen manier.
Het is belangrijk dat kinderen bij Hero kunnen ontdekken wie ze zijn. Ieder kind gaat het avontuur aan
in zijn eigen tempo, op weg naar de beste versie van zichzelf. Hier sluiten wij bij aan en bieden alle
kinderen kansen en mogelijkheden om zich optimaal te ontwikkelen.

Aandacht
Iedereen die bij ons binnen komt, ervaart de persoonlijke aandacht en voelt zich welkom. Door
aandacht weten we meer van elkaar en voelen kinderen, ouders en medewerkers zich meer
verbonden. Vanuit onze maatschappelijke betrokkenheid heeft Hero ook aandacht voor de wereld om
ons heen. We dragen bij aan een duurzame groene wereld waarin kinderen gezond kunnen groeien.
Daarbij hoort ook aandacht voor gezonde voeding van lokale leveranciers.

Elke locatie is uniek
Is je kind gek op sporten, een echt podiumbeest, keukenprins, buitenmens of een kunstenaar in de
dop? Op de buitenschoolse opvang locaties van Hero kindercentra kan elk kind zijn ei kwijt. En omdat
we 84 locaties hebben, is er altijd een in de buurt.



Buitenschoolse opvang Houtmanpad

Hero kindercentra biedt buitenschoolse opvang aan kinderen van 4 tot 12 jaar.
De kinderen van de RK Aloysiusschool worden opgevangen bij onze buitenschoolse opvang aan het
Houtmanpad 31.
De kinderen gaan regelmatig samen met de pedagogisch medewerkers op avontuur langs de dieren
en het water, zo de natuur in! De BSO heeft een atelier, een computerkamer met games, een
bouwkamer, een spelletjesruimte en een ruimte om vrij te spelen en te eten.
De BSO werkt met een ‘open-deuren-beleid’. Dit houdt in dat de kinderen naast hun eigen groep ook
op de andere groepen kunnen spelen. Ze kunnen vrij in en uitlopen.

Daarom kies je voor deze buitenschoolse opvang van Hero
● Atelier
● Ruime buitenruimte
● Gebruik van gymzaal Focusschool

Wij gaan graag met je op avontuur. Ga je met ons mee?

Heb je nog vragen of wil je je kind(eren) aanmelden? Neem dan vooral contact met ons op!
Je kunt ons van maandag t/m vrijdag van 9:00 tot 17:00 uur telefonisch bereiken op 023-5445622 of
mail ons op HoutmanpadBSO@herokindercentra.nl

Ook kun je een kijkje nemen op herokindercentra.nl.

“Bij Hero kindercentra ben jij onze held. Je groeit vol vertrouwen in je eigen tempo. Als Hero
sta jij te stralen en heb je plezier samen met alle andere Hero’s. Je ziet jezelf en de ander zoals
hij/zij is en hebt aandacht voor de wereld om je heen. Dapper ga je samen het avontuur aan op

weg naar de beste versie van jezelf.”
.
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