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Kinderdagverblijf

SKIPPY

50 Jaar

Naam: Renate

Werkt op groep: Pippeloentje 

Hoe lang werk je al op Skippy? Op 1 november 2018 

ben ik begonnen als roulerend leidster op alle locaties en 

vanaf 1 september 2020 werk ik vast bij de Pippeloentjes.

Omschrijf het gevoel dat je krijgt als je binnenkomt 

op Skippy: Als ik Skippy binnen kom krijg ik een warm 

huiselijk goed gevoel. Lieve kinderen en lieve collega’s.

 
Wat is jouw favoriete ruimte op Skippy en waarom? 

Mijn favoriete ruimte is mijn eigen groep de Pippeloentjes , 

omdat ik het heerlijk vind om de kinderen te verzorgen en 

ze een veilige omgeving te geven.

Maak deze zin af: De kracht van Skippy is ..de veilige 

omgeving die wij bieden en Skippy is natuurlijk bijna leuker 

dan thuis !

Hoe vaak per dag gebruik jij het woord Skippy? Heel 

vaak !

Hoe kan een kindje zijn leven het beste starten? Bij 

de Pippeloentjes natuurlijk.

Van vader op zoon. 
Vraaggesprek met Pieter die 35 jaar 
geleden op Skippy begon en inmiddels zit 
zijn zoon in de peutergroep.
 
In welke periode zat jij zelf op 
Skippy? Van eind 1985 tot en met 
augustus 1988 heb ik op Skippy gezeten.
 
Weet jij waarom je ouders voor 
Skippy hebben gekozen destijds? 
Mijn ouders hebben gekozen voor Skippy 
omdat het dichtbij was en zij goede 
verhalen hadden gehoord. Daarbij is 
Skippy rond die tijd verhuisd van de 
Kortekade naar de Vredehofweg wat een 
aanzienlijke verbetering was betreft 
accommodatie. 
 
Heb je zelf nog herinneringen aan 
Skippy? Eerlijk gezegd heb ik maar vage 
herinneringen aan mijn Skippy periode. 
Wel heb ik begrepen dat op de eerste dag 
mijn moeder bezorgd had gebeld of het 
wel goed ging; waarop de desbetreffende 
juf vertelde dat dat wel goed zat en ik net 
nog een ander kindje met een puzzel had 
geslagen….
 
Jouw zoon komt inmiddels naar 
Skippy, waarom heb je zelf ook voor 
Skippy gekozen? We hebben voor 
Skippy gekozen, met name omdat het in 
de buurt zit, bekend voor ons is, en we 
vonden het erg leuk dat Hein naar hetzelf-
de kinderdagverblijf zou gaan als ik.

Wat zijn voor jou (en eventueel je 
ouders)  de grootste verschillen met 
vroeger? Alle ruimtes binnen en  de 
speeltuin zijn helemaal up-to-date 
gemaakt. Daarnaast is het als ouder leuk 
dat je gedurende de dag je kind via het 
digitale logboek kan volgen. Verder is er 
volgens mij niet zo veel veranderd, de 
juffen zijn in ieder geval nog steeds lief en 
betrokken. Hein heeft zelfs nog dezelfde 
juf als ik 34 jaar geleden, Petra!

Wil je zelf nog iets kwijt? Keep up the 
good work!  Ik heb veel respect voor jullie 
dat jullie alle kinderen zo goed in het 
gareel houden! 

Naam: Petra

Werkt op groep: Otje.  

Hoe lang werk je al op Skippy? In 1984 ben ik Skippy als stagiaire binnen gekomen en sinds 1 september 1986 ben ik werkzaam als leidster , eerst op de peutergroep en toen ruim 25 jaar op de babygroep en inmiddels al weer een paar jaar gezellig bij de peuters.
Omschrijf het gevoel dat je krijgt als je binnenkomt op Skippy: Skippy is mijn 2e thuis, kan ik inmiddels wel zeggen.

Wat is jouw favoriete ruimte op Skippy en waarom? Ik heb niet echt een favoriete ruimte ,misschien mijn eigen groep. In heel ons pand hangt een gezellige huiselijke sfeer, met veel licht en ruimte.

Maak deze zin af: De kracht van Skippy is.. kleinscha-ligheid, je kent bijna iedereen. Sterk team, liefde voor de kinderen.

Hoe vaak per dag gebruik jij het woord Skippy? ehm… heel vaak !

Hoe kan een kindje zijn leven het beste starten? Op Skippy natuurlijk !!



Kinderdagverblijf Skippy: 50 jaar in vogelvlucht

De start van Skippy begint in een flat in de Alexanderpolder, waar een kleine groep 
kinderen in een thuissituatie wordt opgevangen. Het is dan15 maart 1971. Hierna 
verhuist de Stichting Kinderdagverblijven Oost (dat was de formele naam indertijd) 
naar Kralingen, de doelstelling was: opvang van kinderen van zes maanden tot 4 
jaar van werkende en studerende ouders.
 
Eerst werd gebruikgemaakt van een locatie vlak bij de Lusthofstraat, om daarna 
verder te gaan op de Korte kade. Daar wordt het kinderdagverblijf ingericht in twee 
(winkel)panden waar nu het kantoor zit van “van ‘t Hart autoverhuur“. Het is bijna 
niet voor te stellen: in smalle, maar gezellige ruimtes werden aan de linker kant de 
baby’s, maximaal 8 en toen nog vanaf 6 maanden en aan de rechterkant de 
peuters, maximaal 12, opgevangen. Ook de tuin was een klein plaatsje met een 
zandbak en een klimrek erin en een stukje tegels.  Luiers, uiteraard waren dat nog 
katoenen of inlegluiers, werden door de ouders zelf meegebracht. Er waren nog 
geen computers, dus alle administratie werd met de hand gedaan. Zo ook het 
innen van de ouderbijdrage, die ouders in een papieren zakje konden afgeven. De 
voeding werd gehaald bij buurtwinkel van de Wal op de Korte kade en er kwam 
wekelijks een melkboer  langs om de zuivel te brengen. Vanwege de kleine 
buitenruimte, liepen de medewerkers bijna dagelijks met de peuters naar het 
Kralingse bos om te wandelen en te spelen. 

Na 15 jaar Korte kade verhuisde Skippy in 1986 naar het pand van de, om de hoek 
gelegen voormalige, Montessorischool op de Vredehofweg 25.  In vergelijking met 
de Korte kade een enorm gebouw met een hele grote tuin. Uiteraard werd de 
locatie in stijl geopend op 1 november van dat jaar. Met zoveel ruimte was er 
mogelijkheid voor uitbreiding,  dit werd mogelijk gemaakt doordat de Gemeente 
Rotterdam bedrijfsplaatsen inkocht. Er werd in 1988 een derde groep (voor baby’s) 
op de bovenverdieping geopend. Vanaf dat moment waren er bij Skippy gesubsidi-
eerde plaatsen en bedrijfsplaatsen.  De leeftijdsverdeling van de groepen werd 
aangepast. Er werden voortaan kinderen vanaf 6 weken opgevangen. Zo kwam er 
een babygroep van 6 weken tot 1,5 jaar, een ukkengroep van 1,5 tot 2,5 jaar en een 
peutergroep van 2,5 tot 4 jaar.

In 1996 werd het 25-jarig jubileum groots gevierd met een feest in de tuin en een 
heuse Skippy band gevormd door ouders. In 2006 was het wederom feest en werd 
het 35-jarig bestaan gevierd met kinderen en collega’s die ooit op Skippy kwamen.

Na ruim 30 jaar als zelfstandig kinderdagverblijf te hebben bestaan, fuseerde 
Skippy begin deze eeuw met kinderdagverblijf Marijke en werd Stichting Kinderop-
vang Kralingen (SKK) een feit. De huisstijl veranderde van groen en geel naar het 
inmiddels welbekende rood en grijs. Na een aantal jaren onder de vlag van SKK 
werd besloten dat het pand toe was aan een renovatie, daarnaast bleek er een 
toenemende vraag. Middels een verbouwing kon een vierde groep gerealiseerd 
worden. In 2012 verhuisde Skippy tijdelijk naar de Waterloostraat terwijl het pand 
aan de Vredehofweg grondig werd verbouwd. Na 9 maanden konden we weer onze 
intrek nemen en kregen de groepen een nieuwe naam naar de karakters van Annie 
MG Schmidt: Abeltje, Otje, Floddertje en Pippeloentje.

Met veel plezier maken we alweer bijna 10 jaar gebruik van dit prachtig verbouwde 
pand dat inmiddels eigendom is van SKK. We zijn nu aanbeland in 2021, het jaar 
dat Skippy al 50 jaar een begrip is in Kralingen en omstreken!
 

 Vijftig jaar Skippy, 

  wat een mijlpaal!

Sinds 2004 is Skippy één van de locaties van Stichting 

Kinderopvang Kralingen en is deze locatie een pareltje 

van onze organisatie. 

Een prachtig, karakteristiek gebouw. Gerenoveerd naar 

de normen van deze tijd met babybalkon en fijne tuin.

 

Midden in de wijk, tussen scholen en vlakbij het bos.

 

En bovenal een super, gemotiveerd team aangestuurd 

door Mirjam Bloem als betrokken locatiemanager.

 

Ik ben trots op de zorg en aandacht die kinderen en 

hun ouders hier geboden wordt en hoop dat nog vele 

kinderen nu en in de toekomst van de warme, veilige 

omgeving van Skippy kunnen genieten.

Suzanne Dutilh
Directeur SKK 


