
 

 

Beste ouder(s), 

Woensdagavond tijdens de online ouderavond hebben wij ons al kort voorgesteld. Zoals beloofd geven we 

graag meer informatie over Ska Kinderopvang als organisatie en over onze opvangmogelijkheden in 

Soesterberg.  

Aanmelden opvang De Startbaan   

Vanaf januari 2022 heten wij kinderen van harte welkom bij Ska Kinderopvang! Samen met basisschool De 

Startbaan gaan wij een kindcentrum vormen. Een kindcentrum betekent een locatie waarbij onderwijs en 

kinderopvang nauw samenwerken. Een doorlopende ontwikkeling voor kinderen vanaf 2 – 12 jaar wat ten 

goede komt voor de ontwikkeling van alle kinderen.  

Wij bieden vanaf 1 januari 2022 opvang voor een speelleergroep (peuterspeelzaal ‘nieuwe stijl’) en een 

buitenschoolse opvang. Het is al mogelijk om je kind(eren) aan te melden. Bel of mail naar één van onze 

klantadviseurs 033-470 13 03 / info@ska.nl, of ga naar www.ska.nl/locaties/de-startbaan/  

Huidige klanten van Bink 

Maak je op dit moment gebruik van de opvang bij Bink of sta je op de wachtlijst? Dan behoud je het 

contract en verhuizen de kinderen (en ook de wachtlijst) automatisch mee naar de nieuwe locatie van Bink.  

Uiteraard is het ook mogelijk om je kind(eren) op dezelfde locatie te behouden. Vanaf januari 2022 zijn 

kinderen van harte welkom bij Ska! Het enige wat je hiervoor moet doen is het huidige contract beëindigen 

bij Bink en sluit je een nieuwe overeenkomst af met Ska Kinderopvang. Er is een opzegtermijn vanuit Bink, 

maar gezien wij pas per januari 2022 de opvang bieden, is hier ruimvoldoende tijd voor.  

Heb je vragen of wil je meer informatie? Onze klantadviseurs helpen je graag! 

Over Ska Kinderopvang 

Ska Kinderopvang is een gezonde kinderopvang. Bij Ska staan we voor gezond opgroeien waar gezonde 

voeding, gezonde opvoeding en gezond bewegen met gezonde ontspanning onze pijlers zijn. Onze missie is 

groeien op Eigen Wijze: durven dromen, opkomen voor jezelf, kansen zien en je vooral niet tegen laten 

houden. Vandaar onze passende pay-off: Eigen wijze kids. 

Ska heeft een breed aanbod: kinderdagverblijf (kdv) met ruime openingstijden, speelleergroepen 

(peuterspeelzaal 'nieuwe stijl'), bso, bso extra, voorschoolse opvang en tienergroepen. Met onze diensten 

sluiten we aan bij de wensen van ouders: betaalbare opvang in de buurt, goede kwaliteit en aansluiting van 

de openingstijden bij de werktijden.  

Gezonde Kinderopvang 

Gezonde kinderopvang is een bewuste keuze van Ska. Wij zorgen met ons voedings- en feestbeleid voor 

gezonde voeding, tussendoortjes en traktaties. In onze moestuinen verbouwen we een deel van de 

gezonde voeding samen met de kinderen. We nemen ze mee in wat gezonde voeding is en hoe het eten 

van de tuin op het bord komt. We verleiden kinderen zoveel mogelijk te proeven en uit te proberen.  
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Naast activiteiten, bewegen, naar buiten in onze ontdektuinen en sporten geven we ook aandacht aan 

gezond ontspannen. Vervelen, yoga, chillen op fijne zitzakken of in chillrooms voor de (bijna) tieners is ook 

belangrijk. We begeleiden kinderen in een gezonde ontwikkeling. We(stimu)leren hen zoveel mogelijk zelf 

te doen. Daar word je trots van. Trots én zelfstandig.  

Lees meer over gezonde voeding in ons Ska-magazine. 

Pedagogische visie 

Kinderopvang draagt heel wezenlijks iets bij. Juist de beginjaren van een kind zijn volgens onderzoek zeer 

impactvol. Ska Kinderopvang is zoveel meer dan ‘oppas-service’. Het pedagogisch beleid, waarin spelen, 

leren en de ontwikkeling van kinderen EN medewerkers centraal staat, heeft hier een grote rol in en heeft 

bij Ska altijd een sterke focus. Met pedagogisch specialisten en pedagogisch coaches versterken en borgen 

wij onze pedagogische kwaliteit. Het team Pedagogiek helpt onze pedagogisch medewerkers kinderen te 

begeleiden in hun gezonde ontwikkeling om ze zo de beste start van hun leven mee te geven. Dit doen ze 

met behulp van de nieuwste wetenschappelijke inzichten,  coaching, training van onze medewerkers en het 

ontwikkelen en lanceren van nieuwe gezonde initiatieven. 

Bekijk de video waarin we u de kern van ons pedagogisch beleid laten zien: video Pedagogisch beleid van 

Ska  

De wereld verandert, wij doen mee! 

Ska is trotse marktleider van Amersfoort en omgeving. Een rol die wij serieus nemen: De wereld verandert, 

wij doen mee! Ska loopt voorop, is innovatief en wij stimuleren elkaar om te blijven ontdekken en te 

ontwikkelen. Samen met onze medewerkers, kinderen en ouders gaan we op ontdekkingstocht.  Beleef, 

leef, lef is onze lijfspreuk. En onze opvang straalt dat uit: van alles ontdekken en zichtbaar anders.  

• Beleef: Waarom binnen de lijntjes blijven als daarbuiten meer te beleven valt? 

• Leef: Het leven is een feestje maar je moet wel zelf de slingers ophangen 

• Lef! Je weet nooit wat je kunt, totdat…je het probeert! 

 

Maatschappelijke verantwoordelijkheid 

Waarom verder kijken als het om je heen gebeurt? We werken graag samen met lokale partijen en vinden 

duurzaam ondernemen belangrijk. Als grootste kinderopvangorganisatie van Amersfoort en omstreken 

werken we samen met de tofste partners zoals: Sportivate, Vue, Scholen in de Kunst, Flint en Dance Centre. 

En zo vinden we ook in de randgemeenten de samenwerking met lokale partners. 

We zijn online 

We zijn veel te zien op Instagram, Facebook, LinkedIn, Pinterest en Twitter. Kinderen zullen Ska vooral 

kennen door pinguïn Oskar. Oskar is de mascotte van Ska. Hij is zelfstandig, cool en een beetje ondeugend! 

Bekijk hier de video van Oskar. 

Ook hebben we een eigen YouTubekanaal waar we naast vlogs, activiteitenvideo’s ook superleuke 

kookvideo’s delen: Kook met Oskar. In deze video’s koken onze minichefs, Oskar de pinguïn en Miranda 
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Bron (ambassadeur gezonde kinderopvang) heerlijke en gezonde gerechten. Superleuk om thuis na te 

maken! Bekijk hier de kookvideo’s: Video’s Kook met Oskar 

Thuis met Ska 

Na een uitzonderlijke periode i.v.m. het coronavirus, waar we helaas de kinderen niet konden zien, hebben 

wij Thuis met Ska opgericht. Zo konden de kinderen en ouders ook thuis een Ska-momentje creëren. Op 

ons YouTube-kanaal delen we toffe activiteitenvideo’s van de juffen en meesters van Ska, heeft Oskar 

spelletjes voor de kinderen geknutseld en zijn we trots op onze luisterboeken die via Spotify of YouTube te 

beluisteren zijn. Ook hebben we een online magazine ontwikkeld. In het magazine delen we artikelen, 

blogs, tips en activiteiten voor ouders én kinderen.  

Zie Thuis met Ska via: https://www.ska.nl/thuis-met-ska/ 

Ik hoop je voor nu voldoende te hebben geïnformeerd. Ik begrijp het ook als je nog vragen hebt. Stel deze 

vragen gerust! Mail naar info@ska.nl of bel via 033-470 13 03 

Vriendelijke groet, 

 

Louise Joosten 

directeur-bestuurder  
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