Kinderopvang ‘De Wereld’ voor centrum Uitgeest
We zijn blij om u te kunnen informeren over Kinderopvang De Wereld. Opvang in beheer van
stichting Tabijn verdeeld over de locaties Kindcentrum Cornelis en Kindcentrum Binnenmeer.
Op basis van de ‘Behoeftepeiling Opvang’, die wij begin dit jaar hebben uitgezet onder
belangstellende ouders, wordt er over de komende twee jaar een volledig aanbod
gerealiseerd met betrekking tot opvang.
Wij realiseren ons dat veel ouders hebben gewacht op berichtgeving. Meerdere partijen zijn
betrokken bij de oprichting van de nieuwe kinderopvang in Uitgeest. Overleg, afstemming,
plannen en besluiten nemen kosten tijd, maar zijn belangrijk om tot een goed en mooi
aanbod te komen. De bouw en totstandkoming van de nieuwe locaties komt daar nog bij,
waardoor de uiteindelijke realisatie van twee opvanglocaties in stappen moet plaatsvinden.
Hierover gaan wij u in dit bericht informeren.

Kinderopvang De Wereld
Locatie Kindcentrum Cornelis
Peuteropvang en
VVE 2-4 jaar

Start
24 oktober 2022

Openingstijden
8.15 – 12.15 uur

Aanmelden vanaf
15 juni 2022

9 januari 2023

7.30 – 8.30 uur

1 juli 2022

9 januari 2023

14.30 – 18.30 uur

1 juli 2022

16 plaatsen per dag

Voorschoolse
opvang (VSO)
voor kinderen Cornelis
Naschoolse opvang
(NSO)
ook voor kinderen
Binnenmeer tot
opening locatie van
KC Binnenmeer

Locatie Kindcentrum Binnenmeer – opening 2024
Kinderopvang

Start
2024

Openingstijden
(7.00) 7.30 – 18.30
uur

Aanmelden vanaf
1 augustus 2023

2024

7.30 – 8.30 uur

1 augustus 2023

9 januari 2023
Op locatie KC
Cornelis tot opening
in 2024

14.30 – 18.30 uur

1 augustus 2023

0-4 jaar
2 verticale groepen
2 x12 plaatsen per dag

Voorschoolse
opvang (VSO)
Naschoolse opvang
(NSO)

specifiek voor locatie KC
Binnenmeer

Wat gebeurt er met de naschoolse opvang van de BTU (Kornak) op locatie Molenhoek?
De BTU verbonden aan het Kornak wordt per schooljaar 2022-2023 overgedragen aan
Kinderopvang De Wereld. De opvanggroep blijft tot opening van KC Cornelis in de
Molenhoek voor kinderen die op dit moment een contract hebben. Ouders gaan hier in
principe niet veel van merken, alles loopt door. Het aantal kindplaatsen blijft hetzelfde
vanwege de registratie die hier op staat en kan niet worden verhoogd. Wel zal er een
personele verandering gaan plaatsvinden, de huidige medewerkers blijven werkzaam bij het
Kornak en komen niet in dienst bij de nieuwe opvang.
Vanaf 9 januari 2023 gaat kinderopvang De Wereld over naar Kindcentrum Cornelis. Hiermee
hebben wij straks ruimte om kinderen die nu op de wachtlijst staan of nieuwe kinderen ook
een plek te bieden bij de opvang. Ouders die nu een contract hebben behouden de plaats
voor hun kind(eren), maar zullen een nieuw contract hiervoor krijgen dat moet worden
ondertekend. De betreffende ouders ontvangen hierover bericht en hoeven daarvoor nu niets
te doen.
Het verplaatsen van de kinderen tussen de verschillende locaties wordt verzorgd. Hierover
wordt u tijdig geïnformeerd.

Hoe kunt u uw kind(eren)aanmelden voor opvang?
De aanmelding voor Peuteropvang/VVE locatie Cornelis start 1 juli a.s.! U kunt uw kind
aanmelden via de website www.wereldsonderwijs.nl – Kinderopvang. De aanmeldingen
worden verwerkt via de centrale administratie Tabijn opvang BV. Heeft u vragen dan kunt u
met hen contact opnemen via 0251-727284. Wilt u via de mail contact opnemen, dan kan dit
via planning.opvang@tabijn.nl
De aanmelding voor VSO en NSO locatie Cornelis start 1 juli a.s.! U kunt uw kind
aanmelden via de website www.wereldsonderwijs.nl – Kinderopvang. De aanmeldingen
worden verwerkt via de centrale administratie Tabijn opvang BV. Heeft u vragen dan kunt u
met hen contact opnemen via 0251-727284. Wilt u via de mail contact opnemen, dan kan dit
via planning.opvang@tabijn.nl
De tarieven van de opvang, verwijzen wij u naar www.wereldsonderwijs.nl – Kinderopvang
Deze staan op 1 juli a.s. online met de openstelling van de inschrijving.

Algemene vragen over Kinderopvang de Wereld kunt u stellen bij onze specialist
kinderopvang Kitty Steggink via kinderopvangdewereld@tabijn.nl

