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           Gendt, 15 augustus 2019 

Aan: de ouders, verzorgers van de kinderen van de kinderopvang 

Betreft: uitbreiding arrangement Elmobende  

 

Beste ouder, verzorgers,  

Nu ook de kinderen van 1,5 jaar deelnemen aan het programma op de Oscarbende is dit voor ons reden geweest om te 

kijken of het ontwikkelingsgerichte programma nog voldoende aansluit bij de 3-jarigen. Het afgelopen half jaar zijn wij 

gestart om de samenwerking tussen de Elmobende en de Oscarbende te versterken met als doel een passend speel- en 

leeraanbod voor 3-jarigen ter voorbereiding op groep 1-2. Het team heeft deze samenwerking als prettig ervaren en zien 

kinderen groeien in hun ontwikkeling. 

Op basis van deze positieve ervaringen zal met ingang van het nieuwe schooljaar de Elmobende zich met name in de 

middag meer gaan richten op het speel- en leeraanbod van de 3-jarige peuters.  

Dit betekent dat de kinderen van zowel de Elmobende als de Oscarbende meer met elkaar gaan samenwerken, samen 

gaan ontdekken en spelen. Doordat er ook kinderen uit de Oscarbende komen spelen, zullen de openingstijden van de 

Elmobende gaan verruimen, soms vanaf 07.30 uur en op sommige dagen tot 14.30 uur. Om 14.30 uur gaan de kinderen 

weer terug naar de Oscarbende waar zij de dag afsluiten.  

Peuters van zowel de Elmobende als de 3-jarigen van de Oskarbende kunnen een uitgebreid educatief aanbod inclusief 

lunch afnemen. De lunch wordt op dinsdag, woensdag en donderdag aangeboden. Kinderen die na sluitingstijd van de 

Elmobende nog blijven, worden opgevangen in de Oskarbende. 

 

Er zijn verschillende mogelijkheden; 

Een ochtend-, een middag-, en een dag arrangement. 
 
De tijden openingstijden zien er als volg uit: 

Dag  Tijd  
maandag 7.30 – 11.15  
dinsdag 7.30 – 14.30 
woensdag 7.30 – 14.00 
donderdag 7.30 – 14.30 
vrijdag 7.30 – 11.15 

 

Het team van de Elmobende en de Oscarbende gaan samen de bezetting invullen. Dit maakt dat uw kind en u de 

vertrouwde gezichten zullen blijven zien.  

Inmiddels bent u door de mentor geïnformeerd op welke dagen en tijden uw kind bij de Elmobende gaat spelen.  

Op de informatieavond op 3 september zullen wij dit nog nader toelichten. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, heeft u vragen? Kunt u zich wenden tot de mentor 

van uw kind.  

Met vriendelijke groeten, 

Betty van de Logt 


