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ESKADEE wint Award!   

Uitslag ouder enquête Kinderopvang Tevreden.nl 

In juni hielden we een onderzoek naar 

oudertevredenheid via  

kinderopvang.tevreden.nl.  

We hebben 117 reacties mogen ontvangen.  

Bedankt voor uw feedback.  

ESKADEE haalt 10
e
 plaats beste kinderopvang van Nederland. 

Enorm trots zijn we op het behaalde resultaat! ESKADEE heeft een rapportcijfer  
van 7,9 gehaald en daarmee de 10

e
 plaats bemachtigd als beste kinderopvangketen 

van Nederland.  
 
U bent vooral tevreden over onze pedagogisch medewerkers. Een mooi compliment 
voor onze medewerkers! Ook heeft u een aantal aandachtspunten en tips gegeven, 
waarmee we aan de slag gaan. 
In de bijlage treft u een totaaloverzicht van de behaalde resultaten. Check uw 
vestiging! 
 
Follow-up 
We praten graag met ouders verder over de gegeven tips en aanbevelingen.  
In september zullen drie klantenpanels geformeerd worden per opvangvorm 
(kinderdagverblijven, peuterspeelgroepen, buitenschoolse opvang) om over de 
aangegeven aandachtsgebieden en thema’s met ouders door te praten. Uiteraard 
worden ook de lokale oudercommissies erbij betrokken.  
 

Wilt u mee praten?  

Heeft u interesse om mee te denken en mee te praten over de thema’s als beleid, 

locatie, veiligheid en informatievoorziening? U kunt zich aanmelden via 

nieuws@eskadee.nl, liefst voor 1 augustus. Bedankt alvast voor uw interesse.  

VOORWOORD 

Beste ouders/verzorgers, 

Voor u de 3e editie 2016 van onze Nieuwsbrief ESKADEE. Net voor de 

zomervakantie informeren wij u graag over de laatste ontwikkelingen.  

Met vriendelijke groet, 

Kinderopvang ESKADEE 

Judith Deliën a.i. en Tania Heeren 

Directieteam ESKADEE 
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Samenvoeging stichtingen ESKADEE per 01-09-2016 

Op dit moment zijn alle opvangactiviteiten voor kinderen ondergebracht in drie stichtingen, deze zijn:   

 Stichting ESKADEE    

onder deze stichting vallen onze kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang 

 Stichting Peuterarrangementen ESKADEE 

onder deze stichting vallen onze peuterspeelgroepen  

 Stichting Tussenschoolse opvang ESKADEE 

onder deze stichting valt alle activiteiten rondom het overblijven op de basisscholen.  

 

Per  september 2016 worden alle opvangactiviteiten ondergebracht in één stichting, zijnde Stichting ESKADEE.  

De reden hiervoor is dat we hebben berekend dat het werken vanuit één Stichting ESKADEE meer effectief en 

efficiënter  is.  

Wat verandert er voor u? 

Voor de ouders van de peuterarrangementen vinden er administratieve veranderingen plaats. Inmiddels hebben 

deze ouders een nieuwe plaatsingsovereenkomst en machtigingsformulier ontvangen. Reminder: Indien u het nog 

niet heeft teruggestuurd, stuur het machtigingsformulier peuterspeelgroepen graag z.s.m. retour! Bedankt alvast. 

Voor de ouders van KDV, BSO en TSO heeft deze samenvoeging geen gevolgen voor de administratie. 

 

Nieuwe personeelsbezetting per september  

Er vindt op het moment een aantal ontwikkelingen plaats binnen onze organisatie en de (wettelijke) kaders waarin 

wij opereren. Eskadee heeft als doel de juiste verhouding te realiseren tussen klantwaarde en de continuïteit en 

kwaliteit van onze dienstverlening. De ontwikkelingen in de markt vragen om een andere personeelsplanning binnen 

ESKADEE, waardoor wij het nodig achten om de huidige personeelsbezetting aan te passen, doch zo beperkt als 

mogelijk.  

De gewijzigde personeelsbezetting heeft als voordeel dat we beter kunnen anticiperen op de aankomende IKC 

ontwikkelingen en daarmee veranderende vraag naar opvang. Op deze wijze kunnen onze medewerkers flexibeler 

ingezet worden waardoor we voor voldoende werkgelegenheid zorgen.  

Na een uitvoerige analyse heeft dit geresulteerd in een verantwoorde personeelsplanning waarbij we ons realiseren 

dat persoonlijke wensen van ouders of medewerkers onder druk kunnen staan, maar het algemeen belang de 

doorslag heeft gegeven bij de keuzes die gemaakt zijn. 

 

Verhuizing BSO Twister en BSO Zeeslag 

Op dit moment worden in overleg met de basisscholen  twee verhuizingen voorbereid voor BSO Twister en BSO 

Zeeslag in Made. 

BSO Twister start na zomervakantie vanuit aula Basisschool de lage weide 

Op dit moment vinden de BSO-opvang in de units plaats op het schoolplein. Vanaf 5 september zullen de units 

worden gebruikt door school voor het groeiend aantal leerlingen bij de lage weide. Vanaf het nieuwe schooljaar zal 

BSO Twister worden gehuisvest in de aula van school. De aula zal worden aangepast met een multifunctionele 

indeling zodat dagelijks een knusse BSO-ruimte kan ontstaan. In de voorlaatste week van de zomervakantie (tijdens 

de vakantieopvang) staat de verhuizing gepland. De laatste week van de vakantieopvang zal plaatsvinden vanuit de 

nieuwe BSO-ruimte binnen school. Wij doen onze uiterste best om de “overlast” te minimaliseren. Mocht u toch wat 

hinder ondervinden, alvast onze excuses hiervoor.  

De ouders van BSO Twister ontvangen binnenkort een persoonlijk schrijven hierover. 

BSO Zeeslag verhuist volgend schooljaar binnen Den Duin school 

Basisschool Den Duin heeft ook i.v.m. een groeiend leerlingaantal het lokaal nodig. BSO Zeeslag zal vermoedelijk in 

de loop van volgend schooljaar verhuizen naar de aula binnen Den Duin. Zodra meer nieuws en details hierover 

bekend zijn, zullen we u verder informeren.  
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KINDEROPVANG ESKADEE, vertrouwde kinderopvang bij u in de buurt 

 

De zomervakantie komt er aan  
De zomervakantie komt er aan, de schoolgaande kinderen hebben zes weken vakantie. Ouders hebben vaak minder 
lang vakantie, wat meestal gepaard gaat met heel wat geregel voor extra opvang. ESKADEE wil daarin voorzien, 
door de mogelijkheid te bieden om tijdelijk uw BSO-contract uit te breiden. In de praktijk blijkt dat ouders hier niet 
aan denken en/of weten, en zich vaak in allerlei bochten wringen om de opvang rond te krijgen. BSO vakantie-
opvang is dan mogelijk een uitkomst voor u. 
 
Tijdelijke uitbreiding of vakantieopvang biedt uitkomst Het voordeel van tijdelijke uitbreiding van uw contract is 
dat het maandelijks gefactureerd wordt aan u. U kunt dus ook tijdelijk de toeslag via de Belastingdienst verhogen. 
Daarnaast bent u ook verzekerd van een plaats bij de opvang. U kunt ook kiezen voor het afnemen van extra dagen. 
Deze worden achteraf verrekend als extra afname. De eventuele extra te ontvangen toeslag dient u achteraf te 
verrekenen met de Belastingdienst. Een extra dag opnemen is mogelijk als de groepsgrootte het toelaat. Informeer 
bij de kindvestiging of op het Centraal Bureau voor de mogelijkheden.  
 

 
TSO tarief ongewijzigd begin volgend schooljaar 
Stichting Tussenschoolse Opvang ESKADEE werkt zonder winstoogmerk, daarbij streven 

we om het tarief voor ouders zo laag mogelijk te houden. We kunnen melden dat het tarief 

voor overblijven gelijk blijft voor het volgende schooljaar, we gaan geen verhoging 

doorvoeren.   

Mocht blijken dat aanpassing in de toekomst noodzakelijk is, dan informeren wij u tijdig. 

Rol van vrijwilligers is cruciaal 

TSO ESKADEE verzorgt inmiddels al een aantal jaren onder deskundige  en enthousiaste begeleiding de 

tussenschoolse opvang (het overblijven) bij veel basisscholen in de gemeente Drimmelen. Binnen TSO ESKADEE 

zijn 12 vaste gekwalificeerde beroepskrachten en ruim 35 enthousiaste vrijwilligers actief .  Onze visie is dat 

overblijven voor uw kind Gezellig, Veilig en Vertrouwd moet zijn..  Er is veel animo voor het overblijven, inmiddels 

maken veel kinderen gebruik van de overblijffaciliteit. 

 

Nieuwe vrijwilligers altijd welkom 

Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers die zich willen inzetten om tussen de middag samen met kinderen op 

school een boterham te eten, te spelen of lekker te kletsen. Werken als overblijfvrijwilliger voor ESKADEE is niet 

alleen bijzonder leuk om te doen, u kunt ook rekenen op een deskundige aanpak, scholing en begeleiding. Uiteraard 

ontvangt  u een vrijwilligersvergoeding  en kunnen uw (klein)kinderen gratis overblijven. Bent u sociaal en 

hulpvaardig aangelegd? Werkt u graag met kinderen? Of kent u iemand in uw omgeving? Meld u dan aan! U 

ontvangt een vrijwilligersvergoeding en u gaat werken in een prettig team bij een dynamische organisatie voor 

kinderopvang.  Meer weten? Bel TSO –coördinator Yvonne de Rond op  06 – 55573073 of mail: tso@eskadee.nl 

Bijna vakantie… een “COOLE” gadget voor de kleinste kinderen 
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Wij wensen alle kinderen en 

ouders een zonnige en 

welverdiende vakantie.  

Geniet ervan ! 
 

 

 

Een “coole” verrassing…! De kinderen van de 

peuterspeelgroepen en de kinderdagverblijven (0-4 jaar) 

krijgen binnenkort een leuke gadget .  Een ijsjeshouder 

voor ijsjes op een stokje en/of een ijshoorntje. Nooit 

meer knoeien met een ijsje.. dus ook leuk voor u als 

ouders. Ook de BSO kinderen vergeten wij niet.. er  

staat een leuke BSO activiteit in het verschiet! 
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