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Beste ouders,
Met dit boekje willen wij u informeren over de buitenschoolse opvang et Nabuut. Naast
praktische gegevens over openingstijden, regels rond inschrijven en betalen, vindt u in dit
boekje ook een foto-impressie van een dag op et Nabuut. Zo krijgt u een indruk van hoe
het er bij ons aan toe gaat en welke activiteiten wij zoal ondernemen.
Als uw kind voor het eerst naar school gaat en gebruik gaat maken van et Nabuut is het
misschien een aardig idee om vooraf samen dit boekje te bekijken.
U kunt dit boekje ook downloaden op de website van et Buut: www.etbuut.nl . Daar
vindt u tevens achtergrondinformatie en documentatie zoals de huisregels en het
pedagogisch didactisch werkplan. Ook verschijnt er regelmatig nieuws over onze
activiteiten in de Buutpraat, de wekelijkse nieuwsbrief van et Buut die alle ouders via de
mail ontvangen. Deze nieuwsbrieven staan ook op de website.
Heeft u toch nog vragen? Spreek ons dan gerust aan. ledere schooldag tussen 08.15 en
10.00 uur zit een van ons in het hoofdgebouw van de school. Ook tijdens de opvanguren
staan wij u graag te woord wanneer u een vraag of een idee hebt.
Wij hopen dat u dit boekje met plezier zult lezen.
Met vriendelijke groet,
Het team van et Nabuut
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Et Nabuut:
vertrouwd en flexibel
Et Nabuut verzorgt naast voor- en naschoolse opvang ook
vakantieopvang voor kinderen van de openbare basisschool et
Buut. Et Nabuut bestaat al 25 jaar en wij durven te beweren dat
wij uniek zijn in Zaanstad. Uniek omdat de opvang op de school
zelf plaatsvindt. Uniek omdat wij alleen opvang verzorgen voor
kinderen van et Buut. Uniek omdat wij dat doen met een vast en
hecht team. Dat is voor u en uw kind(eren) wel zo vertrouwd.
Groot voordeel is dat de lijnen met school kort zijn. We weten wat er in de klas speelt en
of er bijzonderheden thuis zijn. Waar we verder trots op zijn is onze flexibiliteit. Bij ons
hoeft u geen langdurige contracten af te sluiten. U kunt 's morgens tot 10.00 uur uw kind
nog opgeven voor naschoolse opvang op dezelfde dag. Er is altijd plek voor uw kind. En mits u tijdig afzegt - zult u van ons geen rekening krijgen voor opvanguren die u niet heeft
gebruikt. U betaalt alleen voor wat u afneemt. En dat mag in deze tijd met recht uniek
genoemd worden...

Organisatie ..............................................
Het bestuur van stichting et Nabuut wordt gevormd door Eric
Hoorn (ex-directeur van et Buut), Willy Henrotte (adjunctdirecteur et Buut) en Lineke Kat (ex-ouder).
Onder Stichting et Nabuut vallen meerdere afdelingen: et
Nabuut (buitenschoolse opvang), et Buut Breed (Brede school
workshops), et Avondbreed (workshops in de avonduren voor
ouders en buurtbewoners) en De Peutersoos (Peuterspeelzaal).
Et Nabuut heeft twaalf vaste leidsters: Daarnaast is er een pool
van vaste flexleidsters die bij drukte of ziekte kunnen bijspringen.
Wij zijn een landelijk geregistreerde kinderopvang en werken
volgens GGD-normen. Dit betekent dat u bij de Belastingdienst
een kinderopvangtoeslag kunt aanvragen. Meer informatie
vindt u op de Website van de Belastingdienst: Kinderopvangtoeslag
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Ouderraad ………………………………
Aan et Nabuut is een Ouderraad verbonden. Deze ouders behartigen de belangen van de
ouders, denken mee met het team en geven adviezen over beleid, activiteiten en de
organisatie van de opvang. Ook hebben zij een rol in de organisatie van jaarlijkse
activiteiten zoals het zomerfeest en de ouderavond. De ouderraad vergadert zo'n vier
keer per jaar. De vergaderingen worden vooraf in de Buutpraat bekend gemaakt en zijn
openbaar. U kunt contact met de ouderraad opnemen via de website. De namen en
mailadressen van de ouderraadsleden hangen ook op het informatiebord bij et Nabuut.

Openingstijden ........................................
Et Nabuut is geopend tijdens de volgende momenten:
 Voorschoolse opvang van 7.00 tot 8.15 uur
 Naschoolse opvang van 14.15 (woensdag van 12.30) tot 18.30 uur
 Dagopvang vanaf 7.00 tot 18.30 uur tijdens alle studiedagen en alle
schoolvakanties. Alleen tijdens nationale feestdagen is et Nabuut gesloten.

Tarieven ...................................................
et Nabuut probeert een zo laag mogelijk tarief te hanteren. Altijd onder het bedrag waar
de Belastingdienst een toeslag voor geeft. Het huidige tarief kunt u op de website vinden.
U betaalt in blokken van 15 minuten en u betaalt natuurlijk alleen voor wat u afneemt.
Op verzoek ontvangt u een jaaropgave voor de Belastingdienst.

Inschrijven ..............................................
0pgeven voor de kinderopvang kan alleen digitaal. Het gaat heel eenvoudig.
U gaat hiervoor naar de website: www.bso-etnabuut.nl Daar geeft u uw kind op en
rekent u direct via iDeal af. Op de website zelf vindt u waarschijnlijk al voldoende
informatie over hoe opgeven gaat. Mocht u toch een handleiding nodig hebben, dan kunt
u die hier of vanaf de website downloaden: Handleiding opgeven.
Voor de vakantieopvang is het, in verband met de uitstapjes die wij organiseren,
noodzakelijk om eerder te reserveren. Dit wordt tijdig bekend gemaakt via de Buutpraat.
NB: We zijn weliswaar heel flexibel, maar hanteren de regel dat u uw kind altijd vooraf
inschrijft: Voor de middagopvang is dat uiterlijk voor ’s ochtends om 10.00 uur. Voor de
voorschoolse opvang betekent dat uiterlijk 10.00 uur de ochtend ervoor. Het is niet
mogelijk om uw kind 's morgens onaangekondigd te brengen.
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Afmelden .................................................
Wanneer uw kind ziek is of om een andere reden geen gebruik kan maken van de
gereserveerde opvang, meldt u dit in een email aan opvang@etnabuut.nl .
Als u dit uiterlijk op dezelfde dag voor 10.00 uur doet, kunt u de al betaalde uren
maximaal 10 keer per jaar doorschuiven naar een andere dag.
(Ochtendopvang voor 10.00 uur een dag van te voren)
Meldt u uw kind later af dan is dit niet mogelijk.
Tijdens schoolvakanties kunnen niet gebruikte uren niet verrekend worden.

Ophalen ...................................................
U haalt uw kind op het afgesproken tijdstip op. Mocht uw kind door een ander dan een
van de ouders/verzorgers worden opgehaald, of alleen of met een vriend(innet)je mee
naar huis gaan, dan dient u dit vooraf te melden bij een van de leidsters. Zonder uw
bericht geven wij uw kind niet aan derden mee! Sommige oudere kinderen mogen op
een afgesproken tijd alleen naar huis. Ook hier geldt: als wij het maar van tevoren weten.
lndien uw kind later wordt opgehaald dan het afgesproken tijdstip, berekenen wij voor
elk volgend blok van 15 minuten € 5,-- .
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Accommodatie .......................................
De ruimtes waar wij gebruik van maken liggen op het terrein van de school. Als het even
kan spelen we zoveel mogelijk buiten: de kleintjes op het kleuterspeelplein en de oudere
kinderen op het grote speelplein aan de Parkstraat. Verder hebben we een huiskamer
met speelgoed en spelletjes voor alle leeftijden. We hebben een televisie (alleen voor
video's en DVD's), maar die gaat zeker niet elke dag aan. Hooguit aan het einde van de
dag een half uurtje. Wie zich even rustig terug wil trekken kan lekker met een boekje
neerploffen in de leeskamer.
In de grote ruimte eten, koken en knutselen we.
Voor de oudere kinderen is er een eigen ruimte die qua inrichting en speelgoed helemaal
is afgestemd op hun behoeften.

Eten en drinken ………………………...
Wij vinden gezonde voeding belangrijk. Als de kinderen uit school komen eten ze eerst
altijd fruit of rauwkost en krijgen ze wat te drinken (limonade of water). Voor de kinderen
die later komen, omdat ze mee hebben gedaan aan een et Buut Breed activiteit, staat er
bij binnenkomst ook een broodje of een cracker en drinken klaar. Blijven de kinderen
langer, dan zorgen wij voor bijvoorbeeld rijstwafels, fruit, e.d.
Op woensdagmiddag serveren wij als lunch soms een gebakken eitje, een tosti of pasta.
Vanzelfsprekend houden wij rekening met diëten en overtuigingen.
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Activiteiten .…………………………….
Ons uitgangspunt is dat kinderen na school vooral vrij zijn en lekker kunnen spelen met
hun vriendjes en vriendinnetjes. Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich bij ons thuis
voelen. Maar net als thuis, willen wij kinderen ook wat structuur en regelmaat geven. Zo
weten ze waar ze aan toe zijn. Daarom is er per groep (kleuter-, onder- en
midden/bovenbouw) voor iedere dag van de week een activiteitenaanbod. Elke maandag
maken wij het activiteitenprogramma voor de week in de Buutpraat bekend.

et Voorbuut
Bij de voorschoolse opvang staat voorop dat de kinderen rustig aan de dag beginnen
voordat ze de klas in gaan. Het ene kind heeft nog even tijd nodig om wakker te worden,
het andere is al volop in touw. Niets moet, is hier het motto. De kleuters worden naar
hun klas gebracht door een leidster, de oudere kinderen lopen zelf naar hun klas
Wij serveren geen ontbijt.

et Nabuut
Na schooltijd gaan de kinderen, die naar et Nabuut gaan, naar hun eigen ruimte.
INFORMATIEBOEKJE ET NABUUT
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De kleuters worden altijd opgehaald uit de klas. Zij gaan naar de ruimte van et Nabuut of
naar de lokalen van de groepen 1/2A en 1/2C.
De kinderen van de groepen 3 en 4 gaan zelf naar de lokalen van de groepen 4A en 4B.
Tot slot gaan de kinderen van de groepen 5 tot en met 8 naar de lokalen van de groepen
5A en 5B.
Om er zeker van te zijn dat alle kinderen ook naar et Nabuut gaan, wordt er elke ochtend
in de groepen 1 t/m 4 in de klas een lijstje opgehangen met de namen van de kinderen
die 's middags naar et Nabuut gaan. Zo weten de leerkrachten ook welke kinderen naar
de opvang gaan.
Als iedereen (nog een keer gecheckt) binnen is, eten en drinken we eerst wat. Even
bijkomen van een dagje school. Daarna gaan we, als het weer het toe laat, buiten spelen.
De jonge kinderen op het plein bij de kleuters, de oudere kinderen op het plein bij de
Bullekerk.
Ook ondernemen we iedere dag een
activiteit. Welke activiteiten dat is,
hebben de kinderen als in de Buutpraat
kunnen lezen.
In principe zijn de activiteiten vrijwillig,
maar we stimuleren de kinderen wel
zoveel mogelijk om mee te doen. Samen
knutselen is niet alleen leuk en gezellig,
maar ook goed voor de creatieve en
motorische ontwikkeling.
De enige activiteit waar kinderen
verplicht aan mee moeten doen, is
Bakken.
Vanuit ervaring hebben we geleerd dat
kinderen altijd spijt krijgen als de anderen aan het eind van de middag iets lekkers, wat zij
zelf gebakken hebben, mee naar huis kunnen nemen.

Kookcafé
Over het Kookcafé willen wij nog wat meer informatie geven.
Een keer per maand stelt een aantal kinderen, dat zich daarvoor opgegeven heeft, een
maaltijd samen, bereiden ze de maaltijd en serveren zij de maaltijd. De ouders van de
kinderen en buurtbewoners kunnen tegen een zeer geringe vergoeding eten in het
kookcafé. De achterliggende gedachte van het Kookcafé is school, opvang, kinderen,
ouders en buurtbewoners met elkaar te verbinden.
INFORMATIEBOEKJE ET NABUUT
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et Buut Breed
Et Buut organiseert onder de noemer et Buut Breed na schooltijd activiteiten en
workshops voor kinderen. Meer dan 130 workshops per jaar organiseert et Buut Breed
voor de kinderen. Meer dan 1300 inschrijvingen zijn er elk jaar voor deze workshops.
Meer informatie hierover staat op de website: www.etbuutbreed.nl.
Nadat kinderen aan een et Buut Breed activiteit hebben deelgenomen, kunnen zij alsnog
naar de naschoolse opvang. De kleuters worden dan door een leidster opgehaald.
Nog even voor de duidelijkheid: U betaalt nooit dubbel. Indien uw kind een workshop
volgt, betaalt u alleen voor de workshop. Gaat uw kind na de workshop naar et Nabuut,
dan betaalt u alleen vanaf het moment dat uw kind op et Nabuut aanwezig is.

Vakantieopvang
In de schoolvakanties creëren we een echt vakantiesfeertje en ondernemen we van alles,
zoals samen inkopen doen op de markt en vervolgens eten klaarmaken. Er zijn creatieve
workshops en ook uitstapjes.
Om logistieke redenen is het noodzakelijk om hier iets langer vooraf te reserveren dan
voor de reguliere opvangdagen. In de Buutpraat vermelden wij tot wanneer u uw kind
voor de vakantieopvang kunt opgeven.
Als er een uitstap gepland staat gaan we met z'n allen. Dit heeft consequenties voor de
breng- en haaltijden.
Het vakantieprogramma wordt ruim van tevoren bekend gemaakt in de Buutpraat.
Omdat het vakantie is zijn we ook iets makkelijker in de regels. Zo mag je bijvoorbeeld je
DS meenemen, maar het is natuurlijk niet de bedoeling dat er urenlang wordt gegamed.

Tot slot ....................................................
Op de website van de school vindt u extra informatie over de naschoolse opvang, zoals
het pedagogisch didactisch werkplan, de huisregels, de klachtenregeling en het
inspectierapport van de GGD.
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"Een dag op et Nabuut" ………………...
07.30 uur ..............................
"Goedemorgen juffie!" Annelies vangt de
eerste vroege vogels op. "Mogen we
kleuren?". Annelies: " Natuurlijk!".

08.15 uur …………………..…….
De tijd vliegt om. "Jongens, het is al weer
tijd om naar de klas te gaan. Jassen en
tassen niet vergeten!"

De kleintjes worden door Annelies
weggebracht; de anderen lopen zelf naar
hun klas. "Doeg juf Annelies!"

08.30 uur ………………..…….
Het is druk op de website van et Nabuut.
Vanaf gisteren 10.00 uur geven veel ouders
geven hun kind via de website op voor de
opvang die middag. Dat kan voor
vanmiddag nog tot 10.00 uur.

Winnie neemt de lijsten van de vorige dag
even door, Zij kijkt of er nog iets bijzonders
gebeurd is wat besproken moet worden.

10.00 uur ……………………….....

14.2O uur ………………………...

De inschrijvingen voor deze dag zijn
allemaal binnen. Winnie gaat de groepen
indelen. Zij zorgt er voor dat er ’s middags
voldoende leidsters zijn.
In alle lokalen wordt een lijstje opgehangen
met de namen van de kinderen die naar et
Nabuut gaan.

Eén voor één komen de kinderen
binnendruppelen. Drinken en fruit staat
klaar.

13.30 uur …………………….......
Het dagelijkse teamoverleg. We nemen de
lijst van vandaag door en blikken kort terug
op de vorige dag. Zijn er nog bijzonderheden die iedereen moet weten? Hoeveel
kinderen hebben we? Wat staat er vandaag
op het programma?

14.15 uur ……………………........
De kleuters worden opgehaald uit de klas.
"Juffie, ik ben er hoor!" Tamou:" Heel goed.
Waar is je tas?" De kinderen die aan een et
Buut Breed activiteit meedoen, blijven nog
even in hun eigen klas om wat te eten en
drinken, waarna juf ze naar het juiste lokaal
brengt.
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14.30 uur ……
Het is droog dus we gaan eerst lekker
buiten spelen. Ondertussen zetten Marian
en Winnie binnen de spullen klaar voor het
bakken van de muffins.

15.30 uur ……
Tijd voor fruit en een rijstwafel. Maar eerst:
Handen wassen! Dat doen we bij de emmer
en daar maakt Tamou een hele happening
van...
De grote kinderen gaan met Chris en Petra
naar het speelplein aan de Parkstraat.
Daar hebben ze alle ruimte om heerlijk te
spelen. Natuurlijk nemen de leidsters
allerlei spelmateriaal mee.
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Wat wordt het? Een appel of een
rijstwafel? We eten lekker uit het vuistje.

15.45 uur ………………

15.30 uur ………………………

Lekker met je knuistjes in de deegkom.
"Juffie, mag ik er nootjes (sesamzaad) op?"

Wendy haalt de jongste kinderen op van
hun et Buut Breed activiteit. Trots nemen
de kinderen wat zij gemaakt hebben mee
naar huis. Wendy: "Nou kom maar gauw
mee, dan gaan we lekker wat eten en
drinken!”

Als iedereen zijn eten op heeft gaan we
weer handen wassen want, …. we gaan
bakken!

De 'groters' doen alles zelf.
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Of toch nog wat hulp nodig?

De baksels van de onderbouw gaan in een
zakje met de naam erop mee naar huis.

18.20 uur ……………
De laatste kinderen zijn opgehaald
Tijd voor het eindverslag.

16.45 uur .........
Ping! De muffins zijn klaar. De kookkunsten
worden met trots gepresenteerd aan juf.
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Stichting Buitenschoolse Opvang et Nabuut
Parkstraat 72, 1506 WE Zaandam
075 6165701 (onder schooltijd)
06 18663172 (tijdens opvangtijd)
opvang@etnabuut.nl
www.etbuut.nl

Bankrekening 1164.99.060
t.n.v. St. Buitenschoolse Opvang et Nabuut
RabobankZaandam
KvK: 34281911
Landelijk registratienummer 981684841

