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Van de directie 

  

Terwijl het regent en stormt, kijken we met een warm gevoel terug op de 

zomervakantie. Verhit ook wel een beetje, want we 

hebben heel hard gewerkt om alle nieuwe locaties vorm 

te kunnen geven en ondertussen de kinderen een 

geweldige tijd te bezorgen. Neem gerust een kop koffie, 

want er valt heel wat te lezen over alle ontwikkelingen 

binnen Eskadee.  

  

Reuze benieuwd ook naar je reactie op onze nieuwe 

huisstijl die we de komende tijd in alle uitingen gaan 

doorvoeren met behulp van onze nieuwe PR-medewerker 

Gerdy Zijlmans.  

  

Wat is er nog meer mogelijk?! 

  

Hartelijke groet, Tania Heeren en Judith Deliën 

  

Gerdy Zijlmans 

 
Terugblik Adventure in Berenland 

  

In de tweede en vijfde week van de zomervakantie hebben we allerlei 

buitenactiviteiten ondernomen onder de noemer Adventure in Berenland. Het 

was een groot succes! 

We willen alle kinderen en hun ouders bedanken voor deze twee enorm leuke 

weken. We hopen dat iedereen er volgend jaar weer bij is! 

  

P.S. Hou ook onze plannen voor de kerstvakantie in de gaten.  

  

  

  

  

http://eskadee.ens-mail8.net/mqanaebjbmagaebjapau/click.php


 
  

Van Jill 11 jaar, (meisje met oranje strepen op de foto) 

  

Wat hebben we gedaan? We hebben een high tea gemaakt en er met de 

omwonenden heerlijk van gesmuld. Er was een zeskamp, waarbij er 

onverwacht werd touwgetrokken tegen de directeur. En dan de 

zeepbaan….zelfs in de regen waren wij niet van de baan af te krijgen. Ook juf 

Sanne schoof over de baan en alle kinderen riepen ‘nog een keer, nog een 

keer!!!’ 

Op woensdag hebben we Hollandse spelletjes gedaan en zijn we naar het 

klimbos gegaan. Op donderdag zijn we  naar de bossen gegaan en hebben 

takken gezocht om een pijl en boog te maken of om een tak te versieren. In 

de avond hadden we een BBQ en daarna bleven de kinderen slapen die zich 

hadden opgegeven. Op vrijdag werden de kinderen opgehaald die bleven 

slapen. 

Ik vond de Berenland weken heel erg leuk ik ben ook alle twee de weken 

geweest en zo ontmoette ik ook kinderen van de andere BSO’s,  daar heb ik 

ook veel mee gespeeld. Ik heb ook alle twee de weken wezen slapen.  

  

 
  

 
Verhuizing KDV Babbeloes 



 

In de laatste weken van de zomervakantie, hebben onze medewerkers met 

heel veel inzet en enthousiasme de verhuizing gerealiseerd van KDV 

Babbeloes naar BS De Stuifhoek. Een paar dagen vooraf hebben we alle 

ouders, kinderen en belangstellenden alvast een kijkje in de keuken laten 

nemen. De hartverwarmende reacties die we kregen, gaven ons alle 

vertrouwen in een mooie start op maandag 28 augustus jl.  

Dat vertrouwen bleek terecht, de eerste weken zitten erop en we kunnen met 

recht zeggen dat deze weken heel goed verlopen zijn. De kinderen spelen 

alsof het nooit anders geweest is, ouders geven massaal complimenten en 

onze medewerkers beleven hier een heel mooie samenwerking onder elkaar 

maar ook met de leerkrachten van school. Precies zoals het bedoeld is.  

Wij danken alle ouders voor het gestelde vertrouwen in ons en de tips die we 

tijdens de voorlichtingsavond hebben verkregen om de verhuizing tot een 

succes te maken. Deze steun was erg welkom en heeft ons goed gedaan.  

Op korte termijn zullen we de eerste periode van KDV Babbeloes evalueren 

met de oudercommissie. 

  

 
  

KDV Babbeloes, Norbartstraat 55, 4921 EB Made Tel. 06-82209089 

Email babbeloes@eskadee.nl 

  

 
Start peuterspeelgroep Duinelot op BS Den Duin 

 

Ook op BS Den Duin zijn onze activiteiten na de zomervakantie uitgebreid. Op 

dinsdag 29 augustus zijn we van start gegaan met peuterspeelgroep Duinelot! 

https://maps.google.com/?q=Norbartstraat+55,+4921+EB+Made&entry=gmail&source=g
http://eskadee.ens-mail8.net/myaoaebjbmataebjaiau/click.php


Oud-directeur van Den Duin en bedenker van de naam Duinelot, kreeg de eer 

de naam voor de ouders te onthullen. Onze medewerksters Marian van den 

Bosch en Sigrid Snijders hebben het er samen met de peuters ontzettend 

naar de zin. 

 

Deze locatie is in korte tijd zelfs zo geliefd gebleken, dat we nu al overwegen 

om Duinelot uit te breiden met een groep op maandagmiddag (13.00-15.30 

uur) en woensdagochtend (8.30-12.00 uur). Wij verwachten dat dat met 

name gerealiseerd kan worden met peuters waarvan hun ouders ze later op 

deze basisschool willen inschrijven. Al staat vast dat er geen verplichtingen 

zijn ten aanzien van BS Den Duin. 

  

 
  

Wil je je peuter op Duinelot laten plaatsen?   

Geef dit dan zo snel mogelijk door via telefoonnummer 0162- 68 6179 of  

e-mailadres planning@eskadee.nl. 

http://eskadee.ens-mail8.net/jsaraebjbmapaebjacau/click.php


  

 
Rieëtte Voermans, locatiehoofd voor onze dienstverlening op BS De 

Stuifhoek,  

BS Den Duin en BS Lage Weide 

 

 

Ik ben Rieëtte Voermans en sinds 1991 werkzaam bij 

ESKADEE. Eerst als pedagogisch medewerkster, later als 

locatiehoofd van diverse vestigingen. Sinds de start van 

het nieuwe schooljaar richt ik me als locatiehoofd op al 

onze dienstverlening binnen BS De Stuifhoek, BS Den 

Duin en  

BS Lage Weide. Ik draag het stokje van peuterspeelzaal 

Madelief over aan Saskia de Leeuw. 

  

Dank voor alle fijne contacten! 

Je kunt me altijd een mail sturen via:  

r.voermans@eskadee.nl 

  

 
Saskia de Leeuw, locatiehoofd van onze dienstverlening op BS De 

Elsenhof en peuterspeelgroep Madelief 

  

Vanaf heden  draag ik met veel vertrouwen KDV 

Babbeloes over aan Rieëtte Voermans. We hebben nauw 

samengewerkt tijdens de verhuizing en de eerste weken 

van de start op  

BS De Stuifhoek. Ik wens Rieëtte en het team alle goeds 

op deze mooie locatie! Onze dienstverlening op BS De 

Elsenhof in Wagenberg blijft onder mijn hoede en met 

veel plezier neem ik peuterspeelgroep Madelief over van 

Rieëtte.   
  

Je kunt altijd contact met me opnemen via: 

s.deleeuw@eskadee.nl. Graag tot ziens. 

  

  

 
Dag van de leidster,   

donderdag 21 september 2017 

 

Onze leidsters hebben een belangrijke taak bij de opvang en opvoeding van 

kinderen uit heel veel gezinnen. Die taak pakken ze meer dan serieus op. 

Onze medewerkers kenmerken zich door een enorme betrokkenheid en 

flexibiliteit. 

 

Eens per jaar wordt de waardering voor onze medewerkers vormgegeven met 

de Dag van de Leidster. Als werkgever zetten we onze collega’s dan graag in 

het zonnetje. De kinderen maken een knutsel en veel ouders reageren attent 

op deze dag.  De Dag van de Leidster valt ieder jaar op de derde donderdag 

in september. 

mailto:r.voermans@eskadee.nl
http://eskadee.ens-mail8.net/juadaebjbmapaebjaxau/click.php


  

 
Afschaffen bedrijfskleding 

 

Vlak voor de zomervakantie zijn we een succesvol experiment aangegaan 

voor de duur van twee weken. Onze medewerkers verruilden hun Eskadee -

shirt voor hun eigen kleding. Dit naar aanleiding van het feit dat we steeds 

nauwer samenwerken met de basisscholen met als doel uiteindelijk een 

eenheid te gaan vormen onder de noemer Integraal Kind Centrum (IKC). We 

willen de overeenkomsten tussen onze organisaties benadrukken en niet de 

verschillen. Daarom hebben we na een interne stemronde en de positieve 

reacties van kinderen en hun ouders op ons experiment, besloten om afscheid 

te nemen van onze bedrijfskleding. Na de herfstvakantie is het zover. Dan 

verschijnen onze medewerkers in hun eigen kleuren en stijl, precies zoals we 

de kinderen ook opvoeden tot unieke persoonlijkheden. We gaan op zoek 

naar een goed alternatief om op straat herkenbaar te zijn en naar een 

alternatief om de eigen kleding te beschermen tegen ‘ongelukjes’. 

  

 
Vrijwilligers gezocht voor tussen schoolse opvang (TSO) 

 

Wij zijn voor het nieuwe schooljaar op zoek naar enthousiaste vrijwilligers 

(tegen vrijwilligers-vergoeding) voor de overblijfteams op alle basisscholen. 

Help je mee? Meer info is te verkrijgen bij onze coördinator Yvonne de Rond  

06-55573073. 

Heb je kinderen of kleinkinderen op de TSO? Dan kunnen zij gratis overblijven 

met een maximum van drie kinderen. 

  

 
Nieuw logo 

 

Met trots presenteren wij onze nieuwe huisstijl! We gebruiken voornamelijk 

het logo met de blauwe letters, maar om extra kracht bij te zetten soms die 

met de blauwe achtergrond.  

  



 

  

Wat vind je ervan?  

  

Mail je reactie naar pr@eskadee.nl of like ons op facebook! 
  

 
Facebook en Instagram 

  

     
  

Wij vinden het belangrijk om iedereen goed op de hoogte te houden, wil jij 

ook alles weten? Like onze facebookpagina of ons instagramaccount, simpel 

door op het icoontje hierboven te klikken en zorg dat je niets mist!  
  

 
Informatieavond peuterarrangementen Terheijden 

  

Op donderdag 7 september jl. hebben we een ouderavond georganiseerd 

waarin we  onze plannen hebben gepresenteerd met betrekking  tot de 

komende ontwikkelingen in de peuterarrangementen op weg naar Integraal 

Kind Centra (IKC). Na een kop  koffie en thee zijn we van start gegaan. 

Helaas was de avond niet zo druk bezocht als we verwacht hadden.  

Na het succes in Made, willen we ook in Terheijden na de herfstvakantie van 

start met twee  nieuwe peutergroepen binnen de basisscholen, te weten  

BS De Zeggewijzer en BS  De Windhoek. De betreffende schooldirecteuren en 

de directeur van BS De Zonzeel waren dan ook op de informatieavond 

aanwezig en hebben uitgelegd op welke manier de doorgaande leerlijn 

gewaarborgd wordt en hoe de scholen in samenwerking met Eskadee de 

toekomst zien in het belang van de ontwikkeling van je kind. Deze 

samenwerking gaan we vol vertrouwen tegemoet! 

  

Alles nog eens op een rijtje: 

  

Bij voldoende animo, gaan we vanaf 23 oktober 2017 starten met de twee 

peutergroepen. Je kunt dan kiezen voor de nieuwe peutergroep op BS De 

Zeggewijzer, de  nieuwe peutergroep op BS De Windhoek of doorgaan op de 

Brakkensoos. Er zijn geen verplichtingen ten aanzien van de basisscholen. 

Alle scholen werken intensief samen met Eskadee. Daardoor kun je  altijd de 

school kiezen die bij je kind past. 

  

Voor nieuwe klanten geldt dat deze voortaan twee keuzes hebben als het gaat 

om peuterarrangementen, namelijk inschrijven op BS De Zeggewijzer of BS 

De Windhoek . 

  

Als je tevreden bent over Brakkensoos hoef je niets te doen. Als je je kind wilt 

overplaatsen naar een van onze twee nieuwe locaties, kun je je keuze 

doorgeven via een mutatieformulier op onze vestiging in Terheijden of op 

onze website. 

  

 

http://eskadee.ens-mail8.net/jeaaaebjbmagaebjavau/click.php
http://eskadee.ens-mail8.net/jmanaebjbmaraebjazau/click.php
http://eskadee.ens-mail8.net/jjazaebjbmaaaebjanau/click.php
http://eskadee.ens-mail8.net/jbazaebjbmaraebjakau/click.php


 

Staking onderwijs donderdag 5 oktober a.s.  

  

De onderwijsbonden hebben een stakingsdag voor donderdag 5 oktober a.s. 

aangekondigd. Het besluit over op welke wijze de basisscholen in de 

gemeente Drimmelen gehoor geven aan deze oproep, zal binnen de diverse  

MR-vergaderingen worden voorgelegd. Het spreekt vanzelf dat wij je daarna 

zo snel mogelijk informeren over onze rol omdat een eventuele staking 

consequenties heeft voor werkende ouders.  

  

 
Halloween in de herfstvakantie 

  

Kom je ook als je durft? 

  

Na het succes van vorig jaar, organiseren we ook dit jaar weer een Halloween 

party! Samen gaan we geestige spelletjes doen en enge hapjes eten.  Ook dit 

jaar wordt het weer op leeftijd ingedeeld. Dus voor iedere leeftijd gruwelijk 

veel plezier! 

  

Reserveer alvast in je agenda: 

Donderdag 19 oktober 19:00-21:00 

  

Alle kinderen van de BSO zijn weer van harte welkom in ons spookhuis aan de 

Abtslaan in Terheijden. 

Tot Griezels!!! 

  
  

    

Eskadee, Middelmeede 38, 4921 BZ MADE 

Postadres: Postbus 153 4920 AD Made 

Telefoonnummer: 0162 – 686179 
 

 
Centraal Bureau  ESKADEE 

 
Bezoekadres: 
Middelmeede 38,  
4921 BZ MADE 

 
Postadres: 
Postbus 153 
4920 AD  Made 

 
Tel.:     0162-686179 
 
E-mail: info@eskadee.nl 

Website: www.eskadee.nl 
 
Onder ESKADEE valt: 
 

KDV Babbeloes in Made 
BSO Twister in Made 
BSO Mikado in Made 

https://maps.google.com/?q=Middelmeede+38,+4921+BZ+MADE&entry=gmail&source=g


BSO Zeeslag in Made 
KDV Bibelot in Terheijden 

BSO Windekind in Terheijden 
BSO Hofpleintje in Wagenberg 
KC Bellabling in H. Zwaluwe 
BSO Eksternest in H. Zwaluwe 

PSG Madelief in Made 
PSG Duinelot in Made 
PSG ‘t Stuifke in Made 
PSG Brakkensoos in Wagenberg 

PSG Brakkensoos in Terheijden 
 
Directieteam 
Judith Deliën a.i. 

Tania Heeren 
 
Het bestuur bestaat uit: 
 

Marcel voeten : voorzitter 
Peter Essenberg: penningmeester 
Ad van Oosterhout: alg. lid 
Marjolein van Bruggen: alg. lid 

Inge Peelen:  alg. lid 
 
Colofon: 
De nieuwsbrief Algemeen verschijnt 1x per kwartaal. 

 
Vragen of Tips: 
Mail: nieuws@eskadee.nl 


