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Nootdorp, 19 mei 2020 
 
Beste ouder(s)/ verzorger(s),  

 

Door middel van deze brief willen wij u graag informeren over het volgende: SkippyPePijN en de Sint 
Jozefschool hebben een intentieverklaring getekend om gezamenlijk een Integraal Kind Centrum te starten 
vanaf het schooljaar 2020-2021. De buitenschoolse opvang zal starten vanaf de begin van de zomervakantie, 
18 juli 2020.  

 

Het IKC zal worden gestart op de locatie van de Sint Jozefschool in Nootdorp voor kinderen van 2,5-13 
jaar. SkippyPePijN zal hier de peuteropvang, tussenschoolse opvang en buitenschoolse opvang verzorgen.  
Wij zullen samen – vanuit één visie en één team – zorgdragen voor een omgeving waar kinderen gedurende de 
dag komen om te leren, spelen, ontwikkelen en ontmoeten. Vanuit onze gezamenlijke kennis en ervaring 
kunnen wij hieraan nog beter bijdragen dan ieder apart.  

 

Wij zijn heel enthousiast over deze samenwerking. We zijn ervan overtuigd dat onze twee organisaties elkaar 
aanvullen met als doel de kinderen samen laten groeien, zoals ook de slogan van de Sint Jozefschool luidt; 
“Samen laten wij de kinderen groeien”.  

 

Aanmelden voor opvang  
Wij heten de kinderen van de Sint Jozefschool van harte welkom bij de tussenschoolse en/of buitenschoolse 
opvang. Jongere broertjes en zusjes zien wij graag tegemoet in de Peuteropvang.  
 
Indien u gebruik wilt maken van de opvang van SkippyPePijN, kunt u uw kind(eren) aanmelden via het formulier 

op onze website ( https://www.skippypepijn.nl/l). Ook kunt u hier verdere informatie vinden over de opvang.  

 
Wij hadden graag een informatieavond gepland om u kennis te laten maken met SkippyPePijN en onze 
samenwerking verder toe te lichten, daar is door de corona-maatregelen geen mogelijkheid toe, we gaan hier 
met elkaar een alternatief voor bieden.  

 

Hoe u uw kind(eren) kunt aanmelden voor de tussenschoolse opvang, zullen wij u binnen twee weken laten 
weten.  
 
Heeft u vragen naar aanleiding van dit bericht, dan horen wij die graag.  
 
Met vriendelijke groet, 

 

Marcel Prins & Hester van Waart, Directie Sint Jozefschool 
Simone de Jonge, Bestuurder SkippyPePijN)   
Pauline Visser, Vestigingsmanager SkippyPePijN Nootdorp 
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