BSO Peuterleren en Breed!

Stichting et Nabuut stopt met ingang van de zomervakantie
Met ingang van de zomervakantie 2019 stopt de stichting et Nabuut met haar activiteiten.
Het schoolbestuur van OBS et Buut, Zaan Primair, verlengt om organisatorische redenen, de
overeenkomst met de stichting et Nabuut niet. Zaan Primair wil de buitenschoolse opvang en
het peuterleren op al haar scholen laten verzorgen door twee grote kinderopvangorganisaties:
Babino en Freekids. Een van deze twee organisaties zal het personeel van BSO et Nabuut en
KOV De Peutersoos overnemen. Vanaf de zomervakantie 2019 verzorgt de nieuwe organisatie
de opvang voor de kinderen van OBS et Buut en het peuterleren op De Peutersoos.
Op het moment dat bekend is wie van de twee het wordt, informeer ik u.
Daarmee komt er een einde aan opvang volgens de uitgangspunten van Stichting et Nabuut:
flexibel, altijd plaats en alleen betalen voor wat afgenomen is.

Een klein stukje geschiedenis
In 1988 ben ik, als toenmalig directeur van OBS et Buut, samen met een ouder naar de notaris
gegaan om een stichting op te richten die flexibele opvang, exclusief voor kinderen van OBS et
Buut, zou gaan verzorgen. Eerst alleen opvang tussen de middag, na een paar jaar opvang na
schooltijd, al snel ook voor schooltijd en vervolgens in alle schoolvakanties.
De leidsters kwamen uit de ouders van et Buut. Beschikte men niet over de juiste papieren, dan
zorgde et Nabuut voor de juiste opleiding. Een opvang in het verlengde van de school.
Vijftien jaar geleden breidde et Nabuut haar activiteiten uit met het organiseren van Brede
School Workshops na schooltijd, onder de noemer et Buut Breed. Tegelijkertijd werden er in de
avonduren workshops voor ouders verzorgd: et Buut Avondbreed.
In 2014 kon et Nabuut de activiteiten van De Peutersoos overnemen.
Op dat moment was het Integraal Kind Centrum compleet: Peuterleren, Primair Onderwijs,
Buitenschoolse Opvang en Brede School Workshops in één hand, namelijk die van de school.

Helaas
Helaas komt aan alles een eind. Niet nu al, maar pas eind juli 2019.
Ik bedank iedereen, die ook maar iets met et Buut, et Nabuut en De Peutersoos te maken heeft
gehad, nu alvast heel hartelijk voor de mooie tijd, die met elkaar doorgemaakt is.
En natuurlijk wens ik alle kinderen, ouders en medewerkers met de nieuwe partner net zo’n
mooie tijd toe.
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