Nieuws vanuit de Warskippers
Verhuizing De Warskippers
SKiK de Warskippers en de Jozef en Mariaschool hebben de ambitie om hun samenwerking
te versterken. Meerdere gesprekken over de samenwerking tussen opvang en onderwijs
hebben er plaatsgevonden. Deze samenwerking levert vele voordelen op, voor kinderen is
de overgang van peuterspeelzaal naar basisschool minder groot en er kan een doorgaande
ontwikkellijn neergezet worden.
SKiK de Warskippers bevindt zich in het pand gevestigd naast de Jozef en Mariaschool en
heeft een eigen speelplaats. Hierin zit zowel de peuterspeelzaal als de BSO gevestigd. Vele
van jullie en jullie kinderen hebben gespeeld bij de Warskippers. Hoe bijzonder is het, als je
eigen kinderen naar de peuterspeelzaal gaan waar je vroeger als kind ook hebt gespeeld?
Maar op kort termijn is het noodzakelijk dat het gebouw van de Warskippers wordt
opgeknapt. De staat van het pand is zeer slecht en heeft groot onderhoud nodig, waardoor
het een periode niet gebruikt kan worden. Binnen de Jozef en Mariaschool zijn nog enkele
ruimtes beschikbaar waar SKiK de peuterspeelzaal en BSO in kan vestigen. Samen is beter
dan apart, daarom hebben wij ervoor gekozen om per 1 november 2020 te verhuizen, naar
een lokaal in de Jozef en Mariaschool naast groep 1/2. Zodat we onze samenwerking
kunnen gaan intensiveren. Onze plannen hebben we in juni besproken met de
oudercommissie van de Warskippers en die zijn positief gestemd.
Nu ik dit op "papier" zet, kan ik me goed voorstellen dat dit een hele verandering is voor
jullie en alle inwoners van Spierdijk. Want het gebouw, de inrichting en het spelmateriaal
van de Warskippers zijn grotendeels tot stand gekomen met alle hulp van de inwoners en
ouders uit Spierdijk. SKiK is trots op de jarenlange inzet van iedereen in het belang van de
peuters in Spierdijk, ik hoop dat de enthousiaste inzet van iedereen voor de nieuwe
huisvesting van de Warkippers zal gelden.
Wat gaat er nu gebeuren met het gebouw? Daarover gaan wij in gesprek met gemeente
Koggenland. Ik kan jullie verzekeren dat de materialen en de inrichting mee gaan naar onze
nieuwe ruimte binnen school. Inmiddels is er al contact geweest met Oud Spierdijk. Het
fotomateriaal en de schoolkrantjes van de peuterspeelzaal blijven op deze manier bewaard
en zo blijven ook alle mooie herinneringen.
In het nieuwe pand én met de intensere samenwerking hoopt SKiK nog meer mooie
herinneringen te kunnen maken bij de huidige en toekomstige kinderen van Spierdijk.
De komende periode wordt het lokaal in school aangepast naar de eisen die staan in de weten regelgeving kinderopvang accommodaties. De buitenruimte van de peuterspeelzaal
kunnen wij nog gebruiken net als de buitenruimte van de onderbouw. Het is afwachten wat
er uit de gesprekken komt met gemeente Koggenland en wat er met de grond gaat
gebeuren. Daarover houden wij jullie uiteraard op de hoogte.

Oproep Vrijwilligers
Peuterspeelzaal de Warskippers zoekt per direct vrijwilligers. Als vrijwilliger biedt je
ondersteuning aan onze Pedagogisch Medewerkers in de verzorging en
activiteitenbegeleiding van kinderen. Denk hierbij aan voorlezen, knutselen of muziek
maken.
Het gaat om 8 uur per week verdeeld over 2 vaste ochtenden op dinsdag en donderdag.
Maar mocht je 1 ochtend beschikbaar zijn dan is het ook bespreekbaar.
Ben jij een paar uur per week beschikbaar en op zoek naar een leuke vrijetijdsbesteding?
Neem dan contact op met de afdeling P&O of kijk op onze website.
po@stichtingkinderopvanghoorn.nl of 0229-285850
BSO en VSO bij de Warskippers
SKiK verzorgt bij Jozef en Mariaschool in Spierdijk de buitenschoolse opvang (BSO) voor
kinderen.
BSO de Warskippers is geopend na schooltijd op donderdagmiddag en per 1 november gaan
we ook open op maandagmiddag. Bij voldoende aanmeldingen gaan wij elke schooldag
open en kunnen wij ook voorschoolse opvang aanbieden van 7.00-8.30 uur. Mocht je
opvang nodig hebben en er zijn nog niet genoeg aanmeldingen. Dan vragen we jullie de
kinderen wel aan te melden en op onze wachtlijst te plaatsen. Zodat we in beeld hebben
hoeveel vraag er is naar opvang. En kunnen beslissen wanneer we een extra dagdeel
opengaan.
Bij BSO de Warskippers is er veel ruimte voor ontspanning. De activiteiten die wij aanbieden
zijn leeftijdsgericht en stimuleren de ontwikkeling van het kind.
Terwijl u als ouder rustig kunt werken, genieten de kinderen van een heerlijke middag op
een veilige en vertrouwde locatie.
Voor meer informatie, aanmelden of een rondleiding kijk op onze website:
www.skikkoggenland.nl

