Veenendaal, 3 oktober 2019

Beste ouders/verzorgers,
Wij vinden het fijn u te kunnen melden dat met ingang van maandag 6 januari 2020 KWINK
Kinderopvang en basisschool Alex, Max en de Prinses Beatrixschool een samenwerkingsverband
aangaan in de vorm van vier soorten kinderopvang in het schoolgebouw.
Het is een logische stap in de huidige tijd, mede gelet op de samenwerking die al bestaat tussen onze
organisaties. Op dit moment zijn we achter de schermen druk bezig met de verdere voorbereidingen
van deze nieuwe samenwerking.
Na de kerstvakantie gaan wij twee lokalen van de Prinses Beatrixschool gebruiken voor de volgende
vormen van kinderopvang:
•

Voorschoolse opvang op maandag t/m vrijdag van 7.30 – 8.30 uur.

•

Buitenschoolse opvang op maandag, dinsdag, donderdag van 14.15 – 18.30 uur en op
woensdag en vrijdag (bij voldoende aanmeldingen) van 12.00 – 18.30 uur.

•

Christelijk peuterwerk (voorheen peuterspeelzaal genaamd), 1 groep van twee dagdelen
op woensdagmiddag/vrijdagochtend van respectievelijk 13.00 - 16.00 uur/ 8.30 – 11.30 uur
(bij voldoende aanmeldingen).

•

VVE-peuterwerk, 3 groepen van 16 uren per week, verspreid over 4 dagdelen van 4 uren per
week.

•

Regulier peuterwerk, twee dagdelen per week

Tevens kunnen we gebruik maken van de speellokaal.
De komende periode gaan we gebruiken om de ruimtes in te richten en geschikt te maken voor alle
vormen van kinderopvang.
De managementteams en de teams van Alex, Max, de Prinses Beatrix school en KWINK gaan samen
overleggen over de gewenste vormen van samenwerking in de toekomst. Dat kan variëren van
gebruik maken van elkaars ruimte tot een Integraal Kindcentrum (IKC). Een Integraal Kindcentrum
(IKC) is een plek waar kinderen van nul tot twaalf jaar de hele dag kunnen leren, spelen en zich
kunnen ontwikkelen. Het aanbod bestaat uit onderwijs en kinderopvang.
Wij zullen u door middel van nieuwsberichten op de hoogte houden van belangrijke ontwikkelingen.
Wij hopen u voor nu voldoende te hebben geïnformeerd. Heeft u nog vragen? Mailt u gerust of wandel
even binnen bij de directie van de school. Indien u interesse heeft in één of meerdere vormen van

kinderopvang bij KC Prinses Amalia, of vragen heeft over de kinderopvang, kunt u een mail sturen
naar m.dejong@kwink.nl of aanmelden via de website www.kwink.nl

Met vriendelijke groet,
Erik Smit, directeur school Alex en Max
Bas van Ramshorst, Janita Goedhart, leidinggevenden Prinses Beatrixschool
Myra Poots, gebiedsmanager KWINK kinderopvang

