Struin
Meer informatie en contact
We nodigen u van harte uit om eens een kijkje te nemen op
de Klooienberg. Voor een afspraak neemt u contact op met
de locatie.

Wijkboerderij de Klooienberg
Klooienberglaan 1
8031 GA Zwolle
T (038) 423 17 48
M (06) 14 88 64 39
E bso.klooienberglaan@doomijn .nl
Voor meer (inhoudelijke) informatie kunt u terecht bij Trias
of Doomijn/Travers Welzijn.

Trias
Jenine Koelewijn
M (06) 33 17 40 42
E j.koelewijn@trias-groep.nl

Doomijn/Travers Welzijn
Germa Noordman
M (06) 81 19 37 96
E g.noordman@doomijn.nl

kids

DE KLOOIENBERG

Struinen in

het hoge gras

In de Zwolse wijk Holtenbroek staat wijkboerderij De Klooienberg. Deze eeuwenoude boerderij
ligt prachtig aan de dijk langs het Zwarte Water. Hier struinen kinderen door het hoge gras,
ravotten in de modder, knuffelen met dieren, rommelen in de moestuin en spetteren op de
waterspeelplaats. Kortom de ideale plek voor kinderen!
De medewerkers bij BSO Struinkids dragen zorg voor een gezellige en veilige sfeer,
waardoor kinderen tot rust komen, zichzelf kunnen zijn en leren in een natuurlijke omgeving.
Medewerkers stimuleren de kinderen om zelf te ontdekken en te bedenken wat ze willen doen.
Kinderen kunnen samen spelen, rommelen in de moestuin, houtbewerken, knutselen met
materialen uit de natuur, lezen, voetballen of gewoon even niets doen.

Extra aandacht
De groep Struinkids is een bijzondere
samenwerking tussen Doomijn en Trias.
Struinkids biedt ruimte voor kinderen
die extra aandacht of begeleiding nodig
hebben en belemmeringen ondervinden
in hun ontwikkeling. Er is - naast de vaste
medewerker van Doomijn - een medewerker
van Trias aanwezig, die vanuit haar expertise
meewerkt op de groep. Op deze manier
kan er in een natuurlijke omgeving gewerkt
worden aan specifieke ontwikkelingsdoelen.
Deze plekken worden, indien er een
beschikking jeugdhulp is, bekostigd door
Trias. De beschikking kan bij het Sociale
Wijkteam (SWT) worden aangevraagd.

Vervoer is de verantwoordelijkheid van
ouders. Kinderen, die een school in
Holtenbroek bezoeken worden opgehaald
door de medewerkers.

