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Locatiewijzer Kinderopvang KiWi,
locatie De Krummelhörn binnen gemeente Westerwolde
Plezier, veiligheid, vertrouwen en ontwikkeling sinds 1988
De locaties binnen de gemeente Westerwolde zijn vanaf 1994, oprichting SPGB, bekend als
peuterspeelgroep ‘t Beertje te Bellingwolde, peuterspeelgroep d’Ondersteen te Blijham,
peuterspeelgroep De Krummelhörn te Wedde en peuterspeelgroep ’t Hummelhofke te Veelerveen.
Per 1 januari 2019 heeft er een fusie plaatsgevonden met Stichting Kinderopvang KiWi.
Vanaf de oprichting in 1988 is Stichting Kinderopvang KiWi een begrip in de regio.
Plezier, veiligheid, vertrouwen en ontwikkeling zijn de basis voor kinderen om zich te kunnen
ontwikkelen. KiWi vindt het belangrijk om actief te kijken en te luisteren naar kinderen en hen te
stimuleren om hun eigen mogelijkheden te ontdekken. KiWi wil elk kind het gevoel geven: 'Ik ben ik
en dat is oké’. KiWi waar elk kind zichzelf kan zijn. Onze pedagogische visie, uitgangspunten en
werkwijze kunt u lezen in het pedagogisch beleidsplan (het wat en waarom). In ons pedagogisch
werkplan kunt u lezen hoe wij werken met de kinderen en op de groepen. In deze locatiewijzer vindt
u praktische informatie over huisvesting, openingstijden, speciale producten en contact gegevens.
Alle documenten zijn te vinden op onze website.

Huisvesting
De peuterspeelgroep de Krummelhörn is gevestigd in het dorpshuis De Voortgang.
De achterkant van het dorpshuis is onze ingang. We komen binnen in een gezamenlijke gang waar de
kapstokken hangen. Links is de kelder (afgesloten) waar wij een dichte en een open kast hebben.
Rechts is de deur van de speelzaal. Er is een hoog- en laag aanrecht. Er zijn verschillende hoeken
waar gespeeld kan worden: de bouwhoek, huishoek, boekenhoek en een thema hoek. Er staat een
grote kast waar het onderste gedeelte voor de peuters is (speelgoed en puzzels). Er staan twee grote
ergonomische tafels met banken.
Er is een aparte ruimte met twee peuter wc's en een aankleedtafel met trap voor de
luierverschoning. Een inloopkast voor materiaal is ook aanwezig. Er naast is de kamer voor de
pedagogisch medewerkers met keukenblok, kast, tafel en bureau.
Links bij de ingang hebben we een groot speelterrein voor de peuters. Er staat een klimboot met
glijbaan, een huisje en een zandbak. Er is een schuur voor rijdend materiaal en speelgoed voor de
zandbak. Het geheel is omheind met een hek die op slot is als er gespeeld wordt.
Rijke speel- en leeromgeving
Puzzels, boeken, constructiemateriaal, knutselmateriaal, verkleedkleren enzovoorts: alles moet
binnen bereik en vooral zichtbaar zijn voor kinderen. Dit bevordert het eigen initiatief van kinderen
tijdens het vrije spelen. Er is een verscheidenheid aan materialen, zowel echte materialen als
materialen waarmee kinderen ontdekkingen kunnen doen, materialen die taal uitlokken. Een goede
VVE-locatie beschikt over minimaal 5 goed ingerichte en afgebakende hoeken, waarin alle
ontwikkelingsgebieden aan bod komen. Bij peuterspeelgroep De Krummelhörn zijn de volgende
hoeken ingericht:
•

Bouwhoek en werkbank: de denkontwikkeling wordt gestimuleerd en de ruimtelijke
oriëntatie wordt bevorderd. Begrippen als hoog en laag, op, naast, onder komen voorbij.
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Zowel de taalontwikkeling als de ontwikkeling op het gebied van voorbereiden rekenen
worden gestimuleerd;
Huishoek: de sociaal-emotionele ontwikkeling wordt bevorderd, door het spelen van
rollenspel, door samen te spelen, een rollenspel te bedenken en uit te voeren. Dit doet
tegelijkertijd een beroep op de persoonlijkheidsontwikkeling van het kind;
Leeshoek: hier wordt de taalontwikkeling van het kind gestimuleerd. Kinderen kunnen zelf
boekjes pakken en de geschreven wereld ontdekken, letters leren kennen, maar ook
voorgelezen worden, waardoor de woordenschat wordt uitgebreid;
Verkleedkast: Hier kunnen de kinderen zich verkleden, inleven in andere mensen of rollen, ze
kunnen zichzelf bekijken in de spiegels. Dit spel vergroot de wereld van het kind en stelt het
kind in staat om gebeurtenissen van alle dag te verwerken middels spel. De sociaalemotionele ontwikkeling wordt bevorderd;
Themahoek: In deze hoek komen verschillende ontwikkelingsgebieden aan bod. Het
speelgoed en de materialen in deze hoek bevorderen de ontwikkeling van de waarneming.
Een belangrijk aspect van de themahoek is het verkennen van de wereld om het kind heen;
Tot slot een belangrijke hoek die niet mag ontbreken: de relaxhoek, een plek waar kinderen
zich kunnen terugtrekken om tot rust te komen, wanneer zij daar behoefte aan hebben. Deze
hoek bevordert de persoonlijkheidsontwikkeling van het kind. Het kind mag de ruimte
nemen, letterlijk en figuurlijk, om tot bezinning te komen en te kunnen ontspannen.

•
•
•

•
•

Groepen
Peuterspeelgroep De Krummelhörn biedt opvang aan peuters van 2,5 tot 4 jaar. Indien er recht op
kinderopvangtoeslag is kan uw kind vanaf 2 jaar geplaatst worden.
•

Peutergroep De Krummelhörn, 2 groepen (max.16 kinderen)

De groep is passend ingericht naar de leeftijd van de groep kinderen met verschillende speelhoeken
en divers ontwikkel- en speelmateriaal.

Wie werken er?
Binnen peuterspeelgroep De Krummelhörn zijn drie pedagogisch medewerkers werkzaam. Zij werken
met een wisselrooster. Bij ziekte kunnen we een beroep doen op vaste invalkrachten. Elk dagdeel zijn
er twee medewerkers aanwezig. Het 4-ogen principe wordt hiermee vormgegeven.
Intern begeleider
Binnen Kiwi is een Intern begeleider (IB’er) aangesteld. De IB’er heeft zowel een ondersteunende
taak naar de pedagogische medewerkers en ouders, als ook de taak van intermediair tussen
pedagogische medewerkers en externe deskundigen. De IB’er heeft een belangrijke taak in het
vroegtijdig signaleren van mogelijke problemen en achterstanden, middels groepsbezoeken en
observaties ondersteunt de IB’er de pedagogische medewerkers in het signaleren van zorgen. Waar
nodig speelt de IB’er een actieve rol in het begeleiden van peuters naar externe zorg.
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Pedagogisch coach
De pedagogisch coach draagt bij aan de kwaliteit van de peuterspeelgroep, door de pedagogisch
medewerkers te coachen bij het zelfstandig en planmatig werken. De pedagogisch coach ondersteunt
de medewerkers in het pedagogisch handelen in het algemeen en specifiek wanneer het handelen
afgestemd moet worden op speciale (zorg)behoeftes van peuters. Daarnaast houdt de pedagogisch
coach zich bezig met al het pedagogisch beleid en de vertaling van dit beleid naar de praktijk.
Logopedie
Op de peuterspeelgroep locaties van Kiwi binnen de gemeente Westerwolde wordt in het schooljaar
2018-2019 preventieve logopedie ingezet. Het doel is het vroegtijdig signaleren van stem-, spraak- en
taalstoornissen en andere logopedische stoornissen bij peuters en het uitbrengen van een advies
hierover. Op de locatie vindt screening plaats van alle peuters. In een aantal gevallen vindt er een
controle onderzoek plaats. Indien verdere behandeling gewenst is vindt er een doorverwijzing plaats
naar een vrijgevestigde logopedist. Dit wordt gefinancierd vanuit het basispakket van de
ziektekostenverzekering.
Samenwerking met de basisschool: de doorgaande lijn
De kracht van de peuterspeelgroep zit in de samenwerking met de leerkrachten van groep 1 en 2 van
de basisschool. Daarom worden er op allerlei manieren acties ondernomen om de aansluiting tussen
de voorschoolse en vroegschoolse voorzieningen zo soepel mogelijk te laten verlopen. Voorbeelden
hiervan zijn:
- Eén keer per jaar wordt een gezamenlijk thema met een gezamenlijke afsluiting voorbereid
en uitgevoerd door de peuterspeelgroep en OBS De Vlonder;
- Eén keer per jaar wordt een gezamenlijke activiteit ondernomen. Tijdens de zgn. ‘Lichtweek’
in Wedde, worden er twee gezamenlijke karren versierd voor de peuters van de
peuterspeelgroep en kleuters van OBS De Vlonder. Ouders, pedagogisch medewerkers en
leerkrachten werken samen aan het versieren van deze karren;
- VIP-ochtenden: Vrije Inloop Peuters oftewel Very Important Peuter ochtenden, waarbij
ouders en peuters minimaal vier keer per jaar samen met de pedagogisch medewerkers van
de peuterspeelgroep op visite gaan bij de kleutergroepen van OBS De Vlonder;
- Leerlingen uit groep 8 van OBS De Vlonder komen maandelijks op bezoek bij de
peuterspeelgroep om de peuters voor te lezen of de peuters gaan naar de school;
- De warme overdracht: de pedagogisch medewerker gaat samen met het kind, wanneer het
een doelgroep peuter betreft en de ouders naar de basisschool om kennis te maken. Het
kind kan op deze manier in een voor hem veilige setting vertrouwd raken met de leerkracht
en de groepsruimte.
- Leerkrachten en pedagogisch medewerkers nemen samen deel aan het onderbouwoverleg.
Ouderbetrokkenheid
Ouderbetrokkenheid is belangrijk. Ouders en pedagogisch medewerkers werken samen om de
ontwikkeling van het kind te bevorderen. De hulp en inzet van ouders/verzorgers wordt zeer
gewaardeerd bij uiteenlopende activiteiten. Daarnaast stimuleert en betrekken de pedagogisch
medewerkers de ouders op allerlei manieren:
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-

-

-

Elke ochtend start met een vrije inloop van 15 minuten. Ouders worden gestimuleerd om
samen met hun kind een puzzel te maken, even te tekenen, of de interactie te zoeken met
andere ouders of de pedagogisch medewerkers onder het genot van een kop koffie;
Het peuterkrantje wordt door ouders gemaakt en komt twee keer per jaar uit;
De verteltassen: dit zijn prachtige tassen die peuters en hun ouders naar hartenlust kunnen
lenen om thuis te genieten van prentenboeken en bijbehorende spelletjes en activiteiten;
Boekstart voor peuters, twee maal per jaar wordt een centraal prentenboek uitgeleend en
ook maandelijks kunnen er boeken geleend worden i.s.m. de bibliotheek van de school;
Schoonmaakavond: Regelmatig houdt de peuterspeelgroep een schoonmaak. Alle
meubeltjes en materialen waar de peuters mee spelen worden grondig schoongemaakt. De
pedagogische medewerker geven tijdig aan op welke avond de schoonmaak is. U kunt zich
opgeven om op de peuterspeelgroep met andere ouders te komen schoonmaken;
Ouders worden structureel uitgenodigd voor een oudergesprek om de ontwikkeling van hun
kind te bespreken;
Er worden ouderavonden georganiseerd over wisselende onderwerpen, zoals het belang van
voorlezen, logopedie, EHBO of mediawijsheid;
Elk schooljaar wordt een uitstapje georganiseerd, waarbij elk kind één van beide ouders
meeneemt;
Elk schooljaar wordt er één keer een thema opgezet waarin voor ouders een grote rol is
weggelegd, een voorbeeld hiervan is het thema ‘Restaurant’, waarbij ouders, kinderen en
pedagogisch medewerkers samen uit eten gaan als afsluitende activiteit.

Lokale oudercommissie
Peuterspeelgroep De Krummelhörn en peuterspeelgroep ‘t Hummelhofke hebben gezamenlijk een
lokale oudercommissie. De lokale oudercommissie bestaat uit zes ouders en de pedagogische
medewerkers. De verslagen van de lokale oudercommissie liggen ter inzage op de peuterspeelgroep
locatie. De namen van de ouders/verzorgers die momenteel zitting hebben in de lokale
oudercommissie zijn bekend bij de pedagogische medewerkers van de peuterspeelgroep en staan
ook vermeld op de voorkant van het Peuternieuws.
Periodiek verzorgt de lokale oudercommissie het Peuternieuws. Dit nieuwsbulletin bevat
interessante informatie, maar ook leuke tips en ideeën voor activiteiten om te doen met uw peuter
rondom een bepaald thema; bijvoorbeeld dieren, seizoenen of vakantie. Tevens bevat het een
overzicht van jarige peuters in de betreffende periode. Ook stellen nieuwe lokale
oudercommissieleden zich altijd even kort voor in het Peuternieuws. Jaarlijks organiseert de lokale
oudercommissie een ouderavond voor ouders/verzorgers. Voor deze bijeenkomst wordt een
deskundige uitgenodigd, die over het gekozen onderwerp/thema komt vertellen. Ook kan het een
ouderavond zijn met actieve onderdelen. Diverse thema’s/ onderwerpen kunnen zijn:
peuterpuberteit, voeding & beweging of EHBO bij kinderen. Hulp van deze commissieleden wordt,
indien nodig, gevraagd bij diverse activiteiten in en om de peuterspeelgroep.
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Fotograaf
Eén keer per jaar komt de fotograaf bij ons op bezoek. De peuters worden alleen gefotografeerd en
er wordt een groepsfoto gemaakt met uw toestemming. De afname van de foto’s is geheel
vrijblijvend. De pedagogische medewerkers maken tijdig bekend wanneer de fotograaf langskomt.
Uitstapjes
Jaarlijks hebben we ons peuterreisje en een uitstapje naar de bibliotheek op uitnodiging.
Aandachtspunten:
•
•
•
•
•

Wilt u op de luiers, de jas en de tas de naam van uw kind noteren?
De eerste ochtend vinden we het fijn als u wat langer op de peuterspeelgroep blijft.
Stuurt u even een berichtje als uw peuter niet komt?
Laat u ons weten als iemand anders uw peuter komt halen?
Feedback ontvangen we graag als u tevreden bent, maar ook als u ergens ontevreden over
bent.

Openingstijden peuterspeelgroep De Krummelhörn
De peuterspeelgroep is van 8.00 tot 12.00 uur open op maandagmorgen, dinsdagmorgen,
woensdagmorgen en donderdagmorgen gedurende 40 weken per jaar (gedurende de
schoolvakanties is de locatie dicht). Het eerste kwartier staat de koffie en thee voor u klaar!

Contactgegevens locatie De Krummelhörn

Bezoekadres
Telefoon
E-mail

: Kerkstraat 8
9698 AR Wedde
: (0597) 563 040
: krummelhorn@peuterspeelzalenbellingwedde.nl

Contactgegevens kantoor Stichting Kinderopvang KiWi

Bezoekadres
Telefoon
Fax
E-mail
Contactpersoon
Internet
Facebook
Twitter

Locatiewijzer

: Zaanstraat 47a
9673 CA Winschoten
: (0597) 431 844
: (0597) 431 857
: Kiwi@kinderopvangwinschoten.nl
: Mw. Henriëtte Beukema (directeur)
: www.kinderopvangkiwi.nl
: www.facebook.com/kinderopvangkiwi/
: twitter.com/beukema_h
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