Schooltijden
Een kwartier voor schooltijd mogen de kinderen en ouders naar
binnen. Veel ouders brengen hun kind gezellig naar de klas en blijven
dan vaak nog even gezellig hangen. We willen echter wel onze
lestijden goed bewaken en verzoeken u dan ook om hiermee rekening
te houden en te zorgen dat we de lessen op tijd kunnen beginnen.
Groepen 1 t/m 4: ma, di, en do
woensdag (m.u.v. groep 1)
vrijdag
Groepen 5 t/m 8 : ma. t/m vr.
woensdag

08.30
13.15
08.30
08.30

- 12.00
- 15.15
– 12.15
- 12.00

uur
uur
uur
uur

08.30 - 12.00 uur
13.15 - 15.15 uur
08.30 - 12.15 uur

De kinderen van groep 1 hebben woensdag vrij!
De kinderen van groep 1 t/m 4 hebben vrijdagmiddag vrij!
De groepen 3 t/m 8 hebben iedere ochtend een kleine pauze waarin zij buiten spelen. Deze pauze
duurt 15 minuten.

Opvangmogelijkheden voor u kinderen van 07.30 uur tot 18.30 uur!
In samenwerking met Skippy en onze eigen TSO (overblijf) kunnen we u opvangmogelijkheden
bieden zowel voor- tussen als na school. (07.30 uur – 18.30 uur)
Vanaf 07.30 uur kunt u uw kind brengen naar de Voorschoolse Opvang (VSO). De medewerkers van
Skippy begeleiden uw kind dan gedurende deze tijd en dragen er zorg voor dat het kind op tijd naar
de juiste groep gaat of gebracht wordt.

Tussen de middag kunnen de kinderen op school overblijven. (zie onze overblijfregeling)
http://www.mariaschoolpijnacker.nl/index.php?page=main.php?id=78020&real_id=78020
Aan het einde van de schooldag vangen de medewerkers van Skippy de kinderen voor de Naschoolse
Opvang (NSO) op. Nadat zij eerst in het schoolgebouw verzamelen lopen zij gezamenlijk naar de
opvanglocatie in ons eigen gebouw of aan de Gantellaan.
Deze opvang sluit aan op de schooltijden van onze school. Er bestaan ook mogelijkheden voor
opvang gedurende de schoolvakanties en op studiedagen.
Indien u interesse heeft in één van de boven genoemde diensten voor onze school georganiseerd
door Skippy, dan kunt u een inschrijfformulier met een daarbij horende uitlegbrief en infoboekje
over Skippy verkrijgen op school. Ook kunt U deze downloaden van de website van Skippy:
www.skippykinderopvang.nl
De overheid stimuleert met behulp van kindertoeslag ouders met kinderen om te gaan werken. Deze
toeslag is inkomensafhankelijk. Vanaf 1 januari 2007 is de toeslag voor werkende ouders behoorlijk
omhoog gegaan waardoor de kosten voor ouders sterk zijn verminderd. Op de website

www.toeslagen.nl kunt u een proefberekening maken en uitrekenen hoeveel teruggave u krijgt en
wat de netto kosten per maand zijn.
SKIPPY verzorgt sinds 1993 kinderopvang voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Ze werken vernieuwend en
onderscheidend. Dit doen ze vanuit acht locaties in Pijnacker en Delfgauw. Hieronder vallen 19
kinderdagopvanggroepen en 17 buitenschoolse opvanggroepen. Het belangrijkste doel met de
buitenschoolse opvang is kinderen een thuissituatie te bieden, waarin ze zich veilig en op hun
gemak voelen. Met activiteiten die aansluiten bij hun ontwikkeling en waarover ze zelf mogen
meedenken.

Hoe we werken
1. Indeling naar leeftijd

We werken met een horizontale groepsindeling omdat de leeftijdsgroepen zeer divers zijn en ze
zo activiteiten naar leeftijd kunnen bieden. De leeftijdsgrenzen zijn: 4 - 6, 6 - 8, 8 - 10, 10 - 12
jr.

2. BSO biedt een thuissituatie

Ook bij de BSO kan uw kind z’n verhaal kwijt, huiswerk maken of met vriendjes spelen, net als
thuis.

3. BSO kan ook meer bieden dan thuis

Er is meer materiaal, meer deskundige begeleiding en er zijn meer kinderen om mee te spelen.
Het kan een ‘Kids Club’ zijn voor hobby’s of activiteiten die thuis niet mogelijk zijn.

4. Inspraak en meedenken

Als de kinderen ouder zijn, krijgen ze meer zeggenschap over de activiteiten die georganiseerd
worden. Bijvoorbeeld over de inrichting, regels, feesten, projecten en leeractiviteiten.

SKIPPY pakketten buitenschoolse opvang
Pakket
Pakket A
Pakket B
Pakket C
Pakket D
Pakket E
Pakket F

Wilt u…

Opvang
Voorschoolse Opvang (VSO)
Opvang tijdens schoolweken (OTS)
Voormiddagopvang (VM)
Vakantieopvang (VKO)

Tijd
7.30 tot 8.30 uur
15.15 tot 18.30 uur
12.00 tot 15.15 uur
7.30 tot 18.30 uur (7
vakantieweken)
Naschoolse Opvang (NSO)=
15.15 tot 18.30 uur (schoolweken)
Opvang tijdens schoolweken + Vakantie
7.30 tot 18.30 uur (vakantieweken)
Buitenschoolse Opvang (BSO)=
7.30 tot 8.30 uur èn van
Voorschool + Naschool + Vakantie
15.15 tot 18.30 uur (schoolweken)
7.30 tot 18.30 uur (vakantieweken)
Bijzondere dagen: De buitenschoolse opvang gaat extra open als de scholen
gesloten zijn, bijvoorbeeld vanwege een studiedag.

Meer informatie? Of bent u benieuwd
Centraal Bureau Skippy
Weteringweg 2 Pijnacker
Postbus 39, 2640 AA Pijnacker

naar het pedagogisch beleids- en werkplan? Bel of mail naar:
Telefoon 015 - 369 50 21
E-mail planning@skippykinderopvang.nl
Internet www.skippykinderopvang.nl

Informatieboekje Skippy: http://www.skippykinderopvang.nl/beheer/bestanden/info_buiten.pdf
Tarieven: http://www.skippykinderopvang.nl/beheer/bestanden/tarieven2012(2).pdf
Informatie kinderopvang toeslag 2012
http://www.skippykinderopvang.nl/beheer/bestanden/infoouderskinderopvangtoeslag2012.pdfhttp://w
ww.skippykinderopvang.nl/beheer/bestanden/kinderopvangtoeslag-2012.pdf

