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Beste ouders, verzorgers. 

In december ontving u een brief rondom de kinderopvang in Otterlo. Wederom brengen wij u 

graag op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen.    

BijdeHandjes is al enige tijd gevestigd in Otterlo met BuitenSchoolse Opvang -BSO-. In Otterlo 

groeide de behoefte naar meer en andere vormen van opvang. U kunt dan denken aan opvang 

voor schooltijd (VSO) en opvang ook op de woensdag- en de vrijdagmiddag. Ook werd duidelijk 

dat Spelenderwijs zou gaan stoppen. Dit alles leverde de vraag op hoe de opvang completer te 

maken. Dit hebben we met BijdeHandjes, Spelenderwijs, de gemeente en De Ericaschool samen 

onderzocht. 

Om een passend antwoord te vinden op die opvangvraag, is KindRijk betrokken geraakt. Op dit 

moment zorgen BijdeHandjes, Spelenderwijs en KindRijk voor een totaalpakket in de opvang. 

Zoals bekend, zal per 1 maart de Peuteropvang overgenomen worden door KindRijk.  En via deze 

brief kondigen wij aan dat ook BijdeHandjes met de BSO stopt en haar werk overdraagt aan 

KindRijk. Dat betekent dat vanaf 1 maart 2022 KindRijk alle vormen van opvang biedt.  

Opvang in Otterlo is belangrijk voor gezinnen en daarmee voor de leefbaarheid van Otterlo. Het 

is belangrijk dat er goede voorzieningen zijn voor jonge gezinnen. De Ericaschool wil BijdeHandjes 

bedanken voor de altijd prettige samenwerking. En zeker ook voor het samen optrekken naar 

nieuwe ontwikkelingen en passende opvang in het dorp.  Deze brief met nieuwe formule is daar 

het resultaat van. KindRijk is inmiddels gevestigd in Otterlo en bouwt verder aan een prachtige en 

brede kinderopvang voor 0-13 jarigen.  Gaat uw kind nu naar BSO Bij de Handjes dan leest u in de 

bijlage hoe dit praktisch in zijn werk gaat. Ook stelt KindRijk zich in deze brief nogmaals voor met 

alle opvangmogelijkheden op een rijtje.   

Alle betrokken partijen zijn blij met deze uitkomst.  

Hartelijke groet, 

Wim Heij – BijdeHandjes 

Carola Roelofsen – KindRijk 

Marjon Fluit – De Ericaschool 

 

 



 

   stelt zich voor…   
 
KindRijk is een jong, dynamisch, ambitieus en professionele organisatie waar ieder kind van 0-13 
jaar van harte welkom is. In Ede is KindRijk op 3 locaties gevestigd en per 1 januari 2022 is KindRijk 

ook in de Ericaschool te vinden: KindRijk Wereldwijd. Naast kinderopvang op locatie biedt 
KindRijk ook gastouderopvang aan middels KindRijk Gastouderbureau. 
 
KindRijk biedt opvang voor alle kinderen tussen de 0 en 13 jaar. Voor de jongste kinderen hebben 
wij de baby/ dreumes opvang: De kinderen kunnen op verschillende plekken in de groepsruimte 
spelenderwijs ontdekken, steeds een stukje verder, allemaal op het tempo van het kindje. De 
verzorging doen wij met alle liefde en het zal uw kindje aan niets ontbreken. De ruimte is rustig 
en vriendelijk ingericht, er is divers speelgoed en meerdere verschillende slaapplekken, kortom: 
Alle ingrediënten zijn aanwezig voor een fijne opvangdag. Deze opvang start per 1 januari. 
  

Voor de peuters hebben we peuteropvang: We bereiden uw peuter op een professionele en 
liefdevolle manier voor op de basisschool. Bij de peuteropvang leert uw peuter praktische zaken 
als: knippen, lijmen, puzzelen, tellen etc. Maar ook de sociaal emotionele ontwikkeling staat bij 
ons centraal: delen, op elkaar wachten, naar elkaar luisteren in de kring etc. Door leuke en nieuwe 
activiteiten heeft uw peuter veel plezier en gaat de ontwikkeling spelenderwijs. De basisschool is 
geen onbekend terrein, want uw peuter is al in de school bekend en we gaan vaak kijken bij de 
kleuters. We hebben hierin een doorgaande lijn met de Ericaschool. Per 1 maart start KindRijk de 
peuteropvang. 
 

Voor de BSO kinderen bieden we VSO en BSO. De BSO kinderen mogen hun BSO vormgeven en 

inrichten. Elke dag bieden we diverse activiteiten aan, denk aan sportactiviteiten, bakactiviteiten 

en mogelijkheden om te knutselen, spelletjes te spelen en te chillen. Momenteel wordt de BSO 

nog samen met Bij de Handjes geboden. De VSO is al per 1 januari gestart. En per 1 maart 2022 

zal de BSO volledig geboden worden door KindRijk. 

 

Onze collega kok Jos bereidt elke dag verse en gevarieerde maaltijden. De kinderen die gebruik 
maken van de dagopvang eten tussen de middag warm en er is een mogelijkheid om ook uw BSO 
kind een warme maaltijd bij ons aan te bieden aan het einde van de middag. Ook bereidt Jos graag 
een warme maaltijd voor u, welke u aan het einde van uw werkdag mee naar huis kan nemen. 
 

Kennismaken? 
Wilt u graag meer van ons weten? Wij nodigen u van harte uit om een afspraak met ons te maken 
op onze website www.kindrijk.nl bij: Ik kom graag kennismaken. Via de QR-code komt u ook op 
de website waar u ook kunt inschrijven. Voor ouders die nu gebruikmaken van de opvang van Bij 
de Handjes, is het goed om te weten dat dit opgezegd moet worden en er opnieuw ingeschreven 
moet worden bij Kindrijk als u graag gebruik wilt blijven maken van de opvang in Otterlo. Hierover 
informeert Bij de Handjes u ook nog. 
 
We gaan er iets moois van maken en graag tot ziens! 

Met hartelijke groet, 

Marjon Fluit & Carola Roelofsen. 

 

 

http://www.kindrijk.nl/

