Schermerhorn, 28 november 2017
Betreft: Wijziging BSO Bonte Mol
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Overname activiteiten Bruintje Beer door Stichting Kinderopvang Heerhugowaard (verder SKH) en
stichting Forte Kinderopvang
De afgelopen tijd is Annelies Verstegen bezig geweest met het zoeken naar een geschikte
overnamekandidaat voor alle activiteiten van Bruintje Beer. Nadat zij deels hersteld was van haar burnout had zij na lang wikken en wegen besloten om met de activiteiten van Bruintje Beer te willen stoppen.
Ze wilde wel dat de medewerkers en de kinderen van Bruintje Beer door zouden gaan. Na gesprekken
met diverse partijen, werd al gauw duidelijk dat er bij Bruintje Beer wat moest veranderen om het bedrijf
gezonder te maken voor een goede overname. Gaande het proces zijn er diverse dingen gewijzigd binnen
Bruintje Beer, die tot op heden heel veel resultaat hebben opgeleverd. Eind 2016 is duidelijk geworden dat
de stichting Flore (waaronder basisschool de Bonte Mol ressorteert) had besloten dat alle opvangactiviteiten
op de Flore-scholen voornamelijk zullen worden uitgevoerd door SKH. Wij waren op dat moment al in
gesprek met SKH over een volledige overname, maar SKH gaf toen aan dat het misschien beter was om de
andere activiteiten (andere dan de BSO bij de Bonte Mol) bij een tweede partij neer te leggen. Het gevoel
van Annelies bij SKH was al goed en daarom is besloten om SKH samen met een andere partij een voorstel
te laten doen over het overnemen van de activiteiten van Bruintje Beer. In 2017 is duidelijk geworden
dat de stichting Forte Kinderopvang uit Castricum naar voren werd geschoven voor de nieuwe Brede
School in Stompetoren. Daarmee werd duidelijk dat dit de tweede partij werd voor de overname, temeer
omdat het de wens is van Annelies om alle overige activiteiten van Bruintje Beer te concentreren in de
nieuwe Brede School in Stompetoren. Annelies is afgelopen vrijdag, 24 november 2017, met beide partijen
overeengekomen dat de activiteiten van Bruintje Beer door hun worden voortgezet.
Deze informatiebrief bevat vanaf hier voor u alleen de informatie betreffende de overname van de BSO in de
Bonte Mol.
Overname BSO binnen Bonte Mol per 1 januari 2018
Bruintje Beer en SKH hebben een zo goed als gelijke visie op kinderopvang en pedagogisch beleid, wat SKH
geschikt maakt als overnamepartner. Daarnaast werkt SKH op verschillende plaatsen al intensief samen met
Stichting Flore (de stichting waartoe basisschool de Bonte Mol tot behoort). SKH is met Stichting Flore een
unieke en verregaande samenwerking aangegaan om hun ideaal, een gezamenlijk aanbod voor kinderen
van 0 tot 12 jaar waar te maken. Op alle Flore scholen ontwikkelen zij een omgeving waarin kinderen
worden ondersteund bij hun ontwikkeling. Voor de Bonte Mol is dit de eerste stap om de opvang met een
doorgaande lijn te verbinden aan onderwijs. Zij gaan hierin gezamenlijk toewerken naar één team en één
pedagogisch visie tot het ontstaan van een kind centrum.
Wat verandert er per 1 januari 2018?
Voor u en uw kinderen proberen we de veranderingen zo klein als mogelijk te houden. Nicole SprenkelingAafjes blijft op de dinsdagen en vrijdagen op de BSO werken. Wat er zal veranderen is;
• Annelies Verstegen stopt met werken op de maandagmiddag op de BSO. Wij gaan op zoek naar een
andere pedagogisch medewerker voor de maandagmiddag.
• Op de donderdag gaan de kinderen naar de BSO in Stompetoren. Gekeken zal worden of het mogelijk is de
BSO in de Bonte Mol ook op de donderdagen te openen. Hetzelfde geldt voor de VSO. We gaan kijken of
het haalbaar is deze ook in de Bonte Mol te laten plaatsvinden. Wij stemmen hierover af met de betrokken
ouders.

(vervolg)

• Voor de vakantieopvang die momenteel plaatsvindt in Stompetoren, is er de mogelijkheid deze als huidig
voort te zetten (bij Forte kinderopvang). In overleg zou ook een locatie van SKH in Heerhugowaard een
optie kunnen zijn.
Uw overeenkomst
SKH zal uw overeenkomst met Bruintje Beer per 1 januari 2018 onder dezelfde voorwaarden overnemen.
Tarieven
Wij realiseren ons vanuit SKH dat de tarieven van Bruintje Beer en SKH niet hetzelfde zijn. Wij zullen daarom
in samenspraak met de oudercommissie/ouders van de BSO een plan maken voor het zo goed mogelijk
harmoniseren van deze tarieven. Tot die tijd blijven de tarieven hetzelfde.
Contactgegevens vestigingsmanager
De BSO binnen de Bonte Mol komt officieel vanaf 1 januari 2018 onder leiding van manager kinderopvang
Mieke Dorrestein. Mieke is een ervaren manager van de SKH locaties ‘De Groene Linde’ en ‘Paperclip’ in
Heerhugowaard. Zij is te bereiken op maandag, woensdag en donderdag op telefoonnummer 06-46616650
of via de mail; m.dorrestein@skhhw.nl. Ook kunt u contact opnemen met onze afdeling Klantcontact via
telefoonnummer 072-5712045 of via de mail; klantcontact@skhhw.nl
LRKP nummer
Voor de kinderopvangtoeslag heeft u een LRKP-nummer nodig. Dit LRKP-nummer blijft hetzelfde, alleen de
houder wijzigt. U hoeft geen wijziging door te geven aan de Belastingdienst.
Kennismaking
Graag nodigen wij u en uw kinderen uit voor een kennismaking met Mieke Dorrestein en Jeanette de Jong
(directeur SKH). Deze vindt plaats op maandag 11 december van 17.00-18.30 binnen de ruimte van de BSO.
Voor iedereen is er soep en een broodje. Wel van belang om vooraf even te laten weten of u komt en met
hoeveel kinderen en volwassenen. Dan kunnen wij daar rekening mee houden. U kunt zich opgeven bij via
Mieke via m.dorrestein@skhhw.nl. Annelies en Nicole zijn bij deze bijeenkomst ook aanwezig.
Heeft u voorkeur voor een persoonlijk gesprek, dan kunt u dit uiteraard ook kenbaar maken op bovenstaand
emailadres. Wij nemen dan contact met u op.
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Persoonlijke noot van Annelies: ik wil alle medewerkers, ouders en kinderen bedanken voor de mooie tijd
en het vertrouwen in Bruintje Beer. Ik wens de nieuwe partijen heel veel succes met de voortzetting van de
activiteiten.
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