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BSO en KDV in Pingjum
Omdat niet alle ouders in de gelegenheid waren aanwezig te zijn op de informatie-avond op 21 maart jl.
willen we jullie bij deze informeren over de BSO en KDV in Pingjum.
Zoals jullie weten, zetten wij als werkgroep ons alweer geruime tijd in om BSO en kinderopvang 0-4 jaar
in Pingjum te realiseren. Na de uitgebreide inventarisatie bij alle Pingjumer ouders (met kinderen van 012 jr) en vele overleggen met organisaties en andere benodigde partijen, kunnen we nu goed nieuws
melden ten aanzien van BSO!
Kinderen van September, die een kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang hebben in Witmarsum,
hebben aangegeven BSO voor kinderen van OBS It Leech te kunnen bieden. Waarbij er ingezet wordt om
met ingang van het komend schooljaar BSO in het schoolgebouw in Pingjum te realiseren. Inmiddels
werken OBS It Leech en Kinderen van September hard aan de realisatie hiervan.
Per direct is er ook voor- en naschoolse opvang van de kinderen van It Leech beschikbaar. Bij
voorschoolse opvang is het nodig dat ouders hun kind zelf naar Witmarsum brengen. Kinderen van
September brengen de kinderen vervolgens naar school in Pingjum. Bij naschoolse opvang worden de
kinderen door Kinderen van September opgehaald en naar hun locatie in Witmarsum gebracht. Ouders
halen hun kinderen vervolgens in Witmarsum op.
Het realiseren van een kinderdagverblijf in Pingjum is op basis van de uitkomsten van onze
inventarisatie op dit moment nog niet mogelijk. Echter indien de behoefte hieraan en dus het aantal
gewenste opvanguren stijgt, zal Kinderen van September zich ervoor inzetten om mogelijkheden te
zoeken om ook dit in ons dorp te realiseren. Opvang van jullie kinderen in de leeftijd 0-4 jaar kan
natuurlijk op hun locatie in Witmarsum. Wanneer je als ouder graag opvang voor jouw kind onder 4 jaar
oud in Pingjum wilt, kun je dit aangeven bij Kinderen van September zodat zij een lijst kunnen aanmaken
om de behoefte te monitoren zodat bij voldoende opvanguren ook deze opvang in Pingjum opgezet kan
worden. Dit bij hen melden, staat overigens los van uw huidige opvang. Dus ook als u nu nog elders
opvang voor uw kind hebt en ook wilt houden zolang er geen kinderdagverblijf in Pingjum gerealiseerd
is.
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Informatie met betrekking tot Kinderen van September:
o Ze bieden opvang van 6.00 – 18.30 uur.
o Ouders nemen opvanguren per uur af dus niet per verplicht dagdeel.
o Ouders dienen een maand van te voren aan te geven op welke dagen en uren zij opvang nodig
hebben. Twee weken vantevoren wordt dit definitief vastgesteld en moeten de aangegeven uren
afgenomen worden.
o Extra opvang is altijd mogelijk.
o Uurtarief = uurtarief dus geen bijkomende kosten voor ouders.
o Zij kunnen kinderen naar sportactiviteiten brengen en ophalen.
o Meer informatie zoals hun informatieboekje, visie, pedagogisch beleidsplan etc. is te vinden op
www.kinderenvanseptember.nl.
Werkgroep BSO en KDV Pingjum,
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