
OBS De Piramide gaat samenwerken met Kinderopvang Onder de Pannen  

Beste ouders en verzorgers, 

Goed nieuws:  Kinderopvang Onder de Pannen start in het nieuwe schooljaar met kinderopvang en 
buitenschoolse opvang op OBS De Piramide in Vught.  

De afgelopen 2 maanden hebben OBS De Piramide en Kinderopvang Onder de Pannen veel 
gesprekken gevoerd en onderzocht op welke wijze we zouden willen samenwerken ten behoeve van 
de kinderen. Het waren fijne gesprekken. Het uiteindelijke doel van onze samenwerking is om 
gezamenlijk een nieuw IKC (Integraal Kind Centrum) te gaan vormen. Een integrale leer- en speelplek 
waar kinderen van 0 tot 13 jaar in een vertrouwde omgeving hun talenten kunnen ontwikkelen en 
gestimuleerd worden om het beste uit zichzelf te halen.  

De planning van de BSO en de kinderopvang 
Gezamenlijk streven wij ernaar om de BSO per 6 september aanstaande, op locatie OBS De Piramide 
van start te laten gaan.  

De huisvesting van de kinderopvang moet worden aangepast naar de geldende voorschriften. 
Hiervoor moeten een aantal processen en aanvragen worden doorlopen. Als de huisvesting voor de 
dagopvang is aangepast aan de voor de kinderopvang geldende voorschriften, start Kinderopvang 
Onder de Pannen met de dagopvang. Ons streven is om de dagopvang op locatie OBS de Piramide te 
starten in het najaar van 2021. Wij zullen u via de nieuwsbrief goed op de hoogte houden. 

Interesse?
Bent u geïnteresseerd in de informatie over de mogelijkheden bij Kinderopvang Onder de Pannen of 
wilt u uw kind(eren) aanmelden, dan verwijzen we u naar de website 
www.kinderopvangonderdepannen.net. 
U kunt ook een mail sturen naar joscha@kinderopvangonderdepannen.net U krijgt de gevraagde 
informatie dan per mail toegestuurd.  

Wij hopen u met dit bericht voldoende te hebben geïnformeerd en kijken met heel veel plezier uit 
naar onze samenwerking. We gaan er wat moois van maken! 

Met vriendelijke groet, 

Denise Hassing                                                   Rob Sterke 
Directeur OBS De Piramide  Directeur Kinderopvang Onder de Pannen 
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