Beste ouder(s)/verzorger(s),
Wij zijn verheugd u mede te kunnen delen dat Freekids de nieuwe samenwerkingspartner is van
basisschool De Werf te Zaandijk. Freekids zal deelnemen aan het Integraal Kind Centrum (IKC) in de
nieuwe school van basisschool De Werf.
Freekids verzorgt kinderopvang voor kinderen van 0 tot 13 jaar en is voornamelijk vertegenwoordigd
in de Zaanstreek. Behalve de zorg op kinderdagverblijven en locaties voor buitenschoolse opvang
regelt Freekids ook peuteropvang onder de noemer “Peuterspelen”.
Professionele opvang bieden van hoogwaardige kwaliteit, waarin te allen tijde oog is voor de behoefte
van kinderen, ouders en pedagogische medewerkers. Dat is de missie van Freekids. Onze organisatie
biedt een veilige en stimulerende omgeving waarin de kinderen de ruimte krijgen zich te ontwikkelen,
te ervaren, te ontdekken en te leren. Freekids wil ouders de mogelijkheid bieden om op een flexibele
manier het gezin en het werk te combineren door de juiste opvang te bieden die past bij de wensen
van ouder en kind.
De blik waarmee Freekids naar de samenwerking met IKC De Werf kijkt is zowel positief als open.
Wat ons zeer aanspreekt is het feit dat krachten van verschillende professionals worden gebundeld
zodat in de lijn van één missie en één visie gewerkt kan worden aan de ontwikkeling van de kinderen.
We geloven er sterk in dat een samenwerking met De Werf kan resulteren in een stabiele
doorlopende leerlijn voor allerlei verschillende soorten kinderen.
Freekids gaat aansluiten bij de school, de kinderen, de ouders, maar ook bij de omgeving. Met de
kinderopvang en de BSO gaan wij aansluiten bij de thema’s die de school aanbiedt. Freekids ziet het
als een mooie uitdaging om samen met de school doelen op te stellen en deze na te leven om zo de
kwaliteit van het IKC en de begeleiding van kinderen te waarborgen.
Naar alle waarschijnlijkheid zal Freekids met ingang van 18 april 2016 starten met het aanbieden
van BSO op De Werf. Bij genoeg animo zal Freekids ook voorschoolse opvang aanbieden van 7.00
tot 8.30 uur. Freekids biedt twee pakketten: Pakket 1 is met vakantieopvang (€ 6,45) en Pakket 2 is
zonder vakantieopvang (€ 6,89). U kunt uw kind(ren) nu al inschrijven, waarbij u dan tevens verzekerd
bent van een opvangplek in het nieuwe schoolgebouw van IKC De Werf.	
  U kunt inschrijven via onze
website: www.freekids.nl. Mocht u vragen hebben over de overstapmogelijkheden, neem gerust
contact met ons op. U kunt ons bereiken op het nummer: 088-1919190.

Met vriendelijke groet,
Marit Huizinga
Directeur Kindzorg/Freekids Kinderopvang

