
Popeye is open  
aansluitend aan de schooltijden tot 
18.30 uur en in de schoolvakanties van 
08:30 tot 18:30 uur. 

In de vakanties zijn er leuke, 
wisselende activiteiten en uitstapjes. Zo 
gaan we bijvoorbeeld met de kinderen 
naar Artis, de bioscoop, Ballorig, 
musea, het park of naar het bos.

BSO Popeye en de Nieuwe Kring 
Popeye is in 1986 opgericht door ouders 
van de Nieuwe Kring. Er is dus al heel lang 
een sterke band tussen beide organisaties. 
Vanaf het begin waren echter kinderen van 
alle scholen in Diemen welkom bij Popeye. 
Voor kinderen van de Nieuwe Kring hebben 
we 5 groepen buitenschoolse opvang.  
Voor kinderen van 4 tot en met 7 jaar: de 
Sunny Kids en de Magic Kids in het  
schoolgebouw en de Super Kids  in de 
Prinses Marijkestraat. Daarnaast nog twee 
groepen voor kinderen van 7 tot en met 12 
jaar op loopafstand van de school: de Big 
Kids en de Cool Kids. Er zijn daardoor altijd 
genoeg leeftijdsgenootjes aanwezig om 
mee buiten te spelen, te knutselen, te 
sporten, te bouwen, te chillen... én de 
kinderen kennen elkaar al van school. 

Onze BSO is professioneel, vertrouwd en 
gezellig. Wij hebben bewust gekozen voor 
kleinschalige opvang waar de kinderen zich 
thuis voelen. 

Geen zomersluiting 
Popeye is alleen gesloten op algemeen 
erkende feestdagen Per 1 januari 2016 
zijn we 52 weken per jaar open, ook 
tussen Kerst en Nieuwjaarsdag. 

Extra dagen  
Heb je extra dagen nodig in de 
vakantie of in een schoolperiode? Af en 
toe van dag wisselen?  Een 
buitengewone regeling? We doen ons 
uiterste best om dit te regelen. 
Bespreek de mogelijkheden met onze 
medewerkers. We staan open voor wat 
pedagogisch verantwoord is, wat 
wettelijk mag en wat praktisch kan.

Gratis ruildagen 
Je kunt het hele jaar gebruik maken van 
gratis ruildagen in de NSO als we 
daarmee niet over het maximaal 
toegestane aantal kinderen per groep 
komen. Je kunt dit bij de pedagogisch 
medewerkers aanvragen. 

Alles inclusief 
Wanneer scholen hele dagen of uren 
extra vrij geven, dan biedt Popeye gratis 
extra opvang. Popeye berekent ook geen 
vervoerskosten. En vanzelfsprekend zijn 
er geen extra kosten voor eten en 
drinken en uitstapjes. 

Een keertje op bezoek?  
Als je graag eerst samen met je kind wilt 
kennis maken, bespreek dat dan gerust.  
Of kom langs bij een van onze groepen. 
Ouders en kinderen zijn van harte 
welkom.



Tot slot 
Mocht je nog vragen hebben, neem 
dan gerust contact op met een van 
onze medewerkers.  

Ouders en kinderen zijn van 
harte welkom bij Popeye!  

 
Contact 

Stichting Popeye 
Prinses Marijkestraat 1 
1111 EH Diemen 
tel: 020-6994065 

Internet: www.bsopopeye.nl 
E-mail:   info@bsopopeye.nl

Voordelig  
Popeye is een ideële organisatie zonder 
winstoogmerk. Wij bieden hoge kwaliteit 
tegen lage uurprijzen.  
Bij de Belastingdienst kun je een 
tegemoetkoming aanvragen, waardoor de 
werkelijke kosten nog een stuk lager 
uitkomen. Meer informatie bij de 
Belastingdienst (0800-0543 of 
www.toeslagen.nl).  
Voor hulp bij het aanvragen van de toeslag 
kun je terecht bij ons kantoor. 

Beschikbare plaatsen 
Voor sommige dagen kan er een wachtlijst 
zijn. Op onze website vind je een actueel 
overzicht. Als er tijdelijk op een groep geen 
plaats is, zoeken we samen naar een goede 
oplossing. 

Inschrijven  
Inschrijving op de wachtlijst is gratis en kan 
telefonisch op werkdagen tijdens 
kantooruren of per e-mail.


