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VOORWOORD 

Beste ouders/verzorgers, 

Wat hebben we een hoop nieuws te melden! Ga er even goed voor zitten, want we 

werken gestaag aan onze ambitie om nauwer samen te werken met alle 

basisscholen in de gemeente Drimmelen. Veel plannen worden nu omgezet in 

daden. Lees er alles over in deze editie. Heel fijne vakantie gewenst! 

Met vriendelijke groet, 

Kinderopvang ESKADEE 

Judith Deliën a.i. en Tania Heeren 

Directieteam ESKADEE 

 
SKOD EN ESKADEE ZETTEN VOLGENDE STAP NAAR EEN IKC 

Vorig jaar hebben SKOD (Stichting Katholiek Onderwijs Drimmelen), ESKADEE  en 

de gemeente Drimmelen met een intentieverklaring aangegeven voor Integrale 

Kindcentra te gaan. Het vormen van IKC’s is een landelijke ontwikkeling die 

gestimuleerd wordt door de overheid. Ons ideaal is één plek voor alle kinderen van  

0 tot 13 jaar, waar zorg, opvoeding, scholing en sportieve en culturele activiteiten 

samenkomen om kinderen gereed te maken voor de toekomst.  

Het starten van peuterspeelgroep ’t Stuifke in februari jl. in BS De Stuifhoek was onze 

eerste stap en is succesvol verlopen. Nu zetten we gezamenlijk de tweede stap met 

het bieden van kinderdagopvang. Om dit te kunnen realiseren, verhuist KDV 

Babbeloes in zijn geheel naar BS De Stuifhoek. 

Wanneer gereed? 

De Stuifhoek stelt naast de huidige twee lokalen van Mikado en ’t Stuifke nóg twee 

lokalen, een speelzaal en aanverwante ruimte voor slaap- en wasgelegenheid 

beschikbaar. Vanaf maandag 3 juli a.s. worden de ruimtes aangepast aan de eisen 

die aan kinderdagopvang worden gesteld. De verhuizing start tijdens de 

zomervakantie, zodat we naar verwachting op maandag 28 augustus a.s. aan een 

nieuw hoofdstuk in onze geschiedenis kunnen beginnen.  

Informatieavond 

Je bent van harte uitgenodigd om naar onze informatieavond te komen bij KDV 

Babbeloes, op maandagavond 3 juli a.s. om 20.00 uur. We lichten onze plannen en 

de achtergronden uitgebreid toe en je kunt er je vragen stellen. Ook laten we een 

plattegrond zien. Onze deuren gaan open vanaf 19.45 uur aan de Fresiastraat 1 in 

Made. 

Kijkavond 

Hoe eerder je een kijkje kunt nemen, hoe liever natuurlijk. Daarom organiseren we 

een kijkavond voor alle belangstellenden in de tweede helft van augustus. We maken 

de exacte datum tijdig bekend. 
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Normale gang van zaken tijdens de zomervakantie 

Tijdens de zomervakantie verandert er niets aan de situatie. Wij zorgen ervoor dat KDV Babbeloes op de vertrouwde 

manier blijft draaien en gegarandeerd open blijft. 

Vragen? 

Wij vertrouwen erop  je voldoende te hebben geïnformeerd. Heb je vragen, neem dan contact op met ons Centraal 

Bureau via telefoonnummer 0162- 68 6179 of e-mailadres info@eskadee.nl. 

 

START PEUTERSPEELGROEP OP BS DEN DUIN  

 

Goed nieuws! De dienstverlening van ESKADEE gaat wederom uitbreiden. Direct na de zomervakantie, in de week 

van  28 augustus 2017, starten we ook met een peuterspeelgroep bij basisschool Den Duin in Made. 

Ideale locatie voor je kind 

Om alvast kennis te maken met de schoolse omgeving én de overstap naar de basisschool makkelijker te maken is 

dit een ideale locatie voor je kind. Er is ruimte voor zestien kinderen, onder begeleiding van twee professionele 

pedagogisch medewerkers. De peuterspeelgroep start in eerste instantie op dinsdagmiddag (13.00-15.30 uur) en 

vrijdagochtend (8.45-12.15 uur) onder leiding van onze medewerksters Marian van den Bosch en Sigrid Snijders.  

Naamgeving 

Natuurlijk moet er ook een passende naam worden gezocht. Graag ontvangen we je idee voor de nieuwe naam, het 

liefst met een onderbouwing waarom je deze goed vindt passen. Uit alle ingezonden suggesties wordt een keuze 

gemaakt. Deze zal worden onthuld op de allereerste dag van de nieuwe peuterspeelgroep. De bedenker van de naam 

krijgt de eer om hem bij de opening te onthullen. Je kunt je suggesties mailen naar:pr@eskadee.nl. 

 

 

 

BSO ZEESLAG IS VERHUISD NAAR DE AULA IN BS DEN DUIN  
 

Sinds maandag 26 juni jl. is BSO Zeeslag gehuisvest in de aula van BS Den Duin. 

 

Meer ruimte BSO in vernieuwde aula met multifunctioneel karakter 

De complete BSO is verhuisd naar de aula, de kinderen hebben daarmee meer ruimte dan voorheen. De aula wordt 

voortaan zowel tijdens schooluren gebruikt, als tijdens het overblijven (tussen schoolse opvang) en wordt daarnaast 

ingezet voor de BSO. De aula die in het afgelopen jaar al compleet vernieuwd is, wordt ingericht met een 

aantrekkelijke en multifunctionele indeling zodat dagelijks een knusse BSO-ruimte ontstaat. Uiteraard blijven we 

beschikken over de kleine speelzaal en de ruimte voor het buitenspelen. 

 
BSO te bereiken via de hoofdingang 

Aangezien de aula het dichtst bij de hoofdingang van school zit, is dit voortaan de ingang om je kind op te halen. De 

deuren van de school zijn i.v.m. veiligheid gesloten, gebruik alsjeblieft de bel bij de hoofdingang, zodat onze 

medewerker de deur voor je kan openen. 
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CONTINUROOSTER BS DEN DUIN MET BUITENSCHOOLSE OPVANG OP MAAT 

Op woensdagavond 21 juni jl. was er op BS Den Duin een informatieavond over de schooltijden. Gezamenlijk hebben 

we het continurooster toegelicht en wat wij als ESKADEE hierin kunnen betekenen met betrekking tot buiten schoolse 

opvang (BSO) op maat en tussen schoolse opvang (TSO).  

Na de zomervakantie vindt de raadpleging plaats bij de ouders en wordt besloten of BS Den Duin vanaf 2018-2019 

gaat werken met een continurooster. Voor meer informatie, kijk op www.denduin.nl bij informatie schooltijden. Een 

flyer met ons aanbod is op te vragen bij ons centraal bureau telefoonnummer 0162-686179 of per mail 

info@eskadee.nl.   

AFSCHEID CORRY VAN DER SANDEN  

 

Onze zeer gewaardeerde collega en pedagogisch medewerker Corry van der Sanden gaat ons op 14 juli a.s. 

verlaten. Corry is jaren lang een vertrouwd gezicht geweest binnen Madelief en gaat nu genieten van haar 

welverdiende vrijetijd. 

Wij laten dit afscheid niet ongemerkt voorbij gaan. Je bent van harte uitgenodigd om samen met je kinderen Corry op 

feestelijke wijze  uit te zwaaien. Wij zien jullie graag op 14 juli a.s. van 11.15 tot 11.45 uur.  

Wij wensen Corry alle goeds toe voor de toekomst!  

EINDFEEST PEUTERS 

Wat een ontzettend leuk gebaar! Johan en Caroline van Recreatieboerderij Johan en Caroline uit Wagenberg, bieden 

alle peuters van onze peuterspeelgroepen een eindfeest aan.  

Peuterkermis op donderdagmiddag 6 juli a.s. van 13.00 uur tot 15.30 uur 

Op donderdagmiddag 6 juli a.s. zijn onze peuters welkom op de peuterkermis, waar kramen met spelletjes zijn, een 

draaimolen en andere kermisactiviteiten voor de allerkleinsten. Ook zijn er springkussens en een speeltuin. 

Bovendien krijgen de kinderen er iets te drinken en wat lekkers. 

Alle peuters welkom tussen 13.00 uur en 15.30 uur 

Peuters die elke donderdagmiddag bij ons spelen, verwachten wij tussen 13.00 en 13.30 uur op deze locatie. Hun 

vertrouwde leidsters zijn hier aanwezig.Ook de peuters van andere dagdelen zijn van harte welkom. Zij dienen echter 

wel begeleid te worden door hun eigen ouder of verzorger. Inschrijven is niet nodig.  

Eigen vervoer van en naar de peuterkermis 

Om dit eindfeest te kunnen realiseren, vragen we je peuter met eigen vervoer te brengen en te halen. Het adres is: 

Recreatieboerderij Johan en Caroline, Wagenstraat 74, 4845 CX Wagenberg, tel. 076-5934503.  

 

Zie ook www.johanencaroline.nl. 
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Bij slecht weer gaat de peuterkermis niet door 

Bij slecht weer gaat de peuterkermis niet door. Wij zullen in dat geval aan alle ouders een mailtje sturen op 

woensdagmiddag 5 juli. Bij slecht weer zal donderdagmiddag 6 juli op de normale wijze ingevuld worden op de eigen 

locatie van je kind. 

 

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. 

 
 

BRUISENDE BUITENMARKT MADE OP ZONDAG 2 JULI VAN 11.00 TOT 17.00 UUR 

Op zondag 2 juli a.s. vindt alweer de 13e Bruisende Buitenmarkt van Winkeliersvereniging Bruisend Made plaats. Een 

dag vol gezelligheid! Zo is er een uitgebreide markt met vele stands en is er op veel plaatsen de mogelijkheid om een 

lekker drankje te drinken, een hapje te doen of deel nemen aan een keur van activiteiten. ESKADEE is erbij. Wij 

zetten samen met SV De Zwaluwen een mooi parcours met springkussens uit voor  de allerkleinsten én voor de 

oudere kinderen. Je kunt ons vinden in de Kerkstraat. Kom je ook?! 

UITBREIDING BSO TWISTER IN BS DE LAGE WEIDE 

Direct na de zomervakantie, zal BSO Twister uitbreiden in BS De Lage Weide. Op dit moment wordt een aantal van 

de jongste kleuters opgevangen in een unit op het schoolplein. Zo is er een kleine BSO ontstaan die rust en veiligheid 

biedt voor de allerkleinsten die daar behoefte aan hebben.  

De unit wordt na de zomervakantie ingericht als klaslokaal omdat de school groeit.  
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Omdat de allerkleinsten zo veel baat hebben bij deze afsplitsing, zijn we met  

BS De Lage Weide overeengekomen dat we na de zomervakantie opnieuw de  

gelegenheid krijgen om de allerkleinsten een aparte ruimte te bieden. Bovendien krijgen  

we meer vierkante meters om de groei van de BSO te kunnen realiseren. De exacte  

invulling wordt momenteel door De Lage Weide in kaart gebracht. Zodra wij het definitieve plaatje kennen, zullen we 

alle ouders van BSO Twister persoonlijk informeren.  

KONNECT 

Na onze vestigingen in Terheijden, wordt er volgende week gestart met het gebruik van het ouderportaal Konnect bij 

PSG Brakkensoos en BSO Hofpleintje in Wagenberg en KC Bellabling en BSO Eksternest in Hooge Zwaluwe.  

Konnect heeft een ESKADEE app ontworpen, waarop je via je mobiel of via de website kan inloggen met je persoonlijke 

account. In deze applicatie kan je je kind(eren) aan- en afmelden voor de opvang, ruildagen aanvragen, inzicht krijgen 

in de activiteiten van je kind d.m.v. foto’s en nog veel meer. De eerste ervaringen zijn uitstekend, ouders zijn erg 

enthousiast. 

Wij kijken er naar uit om dit najaar ook op onze vestigingen in Made te gaan werken met de ESKADEE app! 

 

OUDERTEVREDENHEIDSONDERZOEK 

                         

In mei jl. hielden we een oudertevredenheidsonderzoek via kinderopvang.tevreden.nl. We zijn enorm trots op het 

behaalde resultaat. ESKADEE kreeg een rapportcijfer van 8,3 en daarmee is het cijfer van vorig jaar (7,9) ruim 

overtroffen. We hebben het afgelopen jaar hard gewerkt aan het verbeteren van onze oudertevredenheid en dat heeft 

zijn vruchten afgeworpen. Dat is een compliment waard aan onze medewerkers! We gaan door op de ingezette weg! 

Daar waar het cijfer gedaald is (Mikado) zullen we analyseren wat de oorzaken zijn en passende maatregelen treffen.  

 

Locatie 2017 2016 

Bellabling 8,0 8,0 

BSO Eksternest 9,0 8,5 

BSO Hofpleintje 8,6 6,0 

BSO Mikado 7.0 7,8 

BSO Twister 7,8 7,0 

BSO Windekind 8,4 8,2 

BSO Zeeslag 8,2 7,9 

KDV Babbeloes 8,7 8,5 

KDV Bibelot 8,2 8,2 

PA Brakkensoos 8,3 7,5 

PA Madelief 8,2 7,9 

Totaal 8,3 7,9 
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BSO HOFPLEINTJE VERHUIST NAAR DE TEAMKAMER IN BS DE ELSENHOF 

Op dit moment vindt de BSO-opvang aan de voorzijde van BS de Elsenhof plaats. De nieuwe plek voor onze BSO is 

gelegen aan de speelplaats. Deze ruimte heeft een veilige ingang en werkt prettiger bij het toezicht houden op 

kinderen die met een zelfstandigheidsverklaring zelfstandig buiten spelen.  

Wanneer verhuizen?  

Op woensdag 28 juni a.s. zal de verhuizing plaatsvinden. Wij verwachten vanaf maandag 3 juli a.s. open te gaan in 

de nieuwe ruimte. 

 

BSO te bereiken via de ingang middenachter op de speelplaats 

De BSO is te bereiken via de ingang middenachter op de speelplaats. Dit  is voortaan de ingang om je  

kind te brengen of op te halen bij onze VSO en BSO. Een veilige plek die minder direct aan de straatzijde zit. 

 

ADVENTURE IN BERENLAND:HIKEN XXL TIJDENS DE ZOMERVAKANTIE!  

Tijdens de tweede en vijfde week  van de zomervakantie bieden we vanaf het terrein naast  

Mark’s Dagwinkel aan de Burgemeester Godwaldtstraat 6 in Hooge Zwaluwe een speciaal programma aan voor al 

onze ‘vakantiekinderen’. We gaan allerlei buitenactiviteiten ondernemen.  

 

Extra avontuur met eigen bijdrage 

Daarnaast bieden we de mogelijkheid om op de donderdagen tijdens deze twee weken het dagprogramma uit te 

breiden met een BBQ tot 20.00 uur à €3,50 of een BBQ én overnachting à € 7,50 tot de volgende dag 12.00 uur.  

Inschrijven uiterlijk woensdag 28 juni a.s. 

Wij hebben er erg veel zin in en kijken uit naar vele inschrijvingen! Lever je inschrijving (indien van toepassing 

verkregen via mail, check ook je spam) uiterlijk woensdag 28 juni a.s. in op je eigen locatie met je eigen bijdrage waar 

van toepassing.  
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