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Locatiewijzer Kinderopvang KiWi,
Locatie Sport en Spel BSO de Wombats,
Sint Vitusholt 7e laan 215-219 te Winschoten
Plezier, veiligheid, vertrouwen en ontwikkeling sinds 1988
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
informatieboek 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
contactgegevens. Alle documenten zijn te vinden op onze website.

Huisvesting

De sport en spel BSO de Wombats is gehuisvest bij voetbalvereniging BATO op het sportpark Sint
Vitusholt 7e laan 215-219 te Winschoten. Belangrijk is, dat de parkeergelegenheid tussen Rienmeijer
en BATO zit en dat u niet met de auto het voetbalterrein op kunt.
KiWi maakt daar gebruik van de voetbalkantine, kleedkamers en het voetbalveld. In de
wintermaanden december, januari, februari en maart maken we gebruik van de gymzaal bij de
Beukenlaan.
De Wombats

KiWi vindt het belangrijk dat kinderen sporten, bewegen en spelen. De voetbalvereniging BATO en
KiWi werken hierin samen. Wij bieden een Sport en Spel BSO aan, onder leiding van sport
pedagogisch medewerkers van KiWi, in combinatie met clinics van diverse sportverenigingen op de
BATO sportvelden. Voor de sport en spel BSO worden geen extra kosten berekend. Waarom
aandacht voor bewegen en sport? Bewegen is goed voor de gezondheid, de motorische ontwikkeling
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en voor de sociaal emotionele ontwikkeling. Kinderen leren spelenderwijs nieuwe technische
vaardigheden, samenwerken, grenzen verleggen, omgaan met regels, omgaan met winst en verlies,
respect en sportief gedrag. Dit stimuleert de weerbaarheid, het zelfvertrouwen en het
doorzettingsvermogen. Kinderen ontdekken op de Wombats het plezier van sporten en spelen. Van
de kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar heeft 12,5% overgewicht en slecht 12,5 procent voldoet
aan de beweegnorm. De beweegnorm is elke dag één uur matig intensief bewegen en drie maal per
week spier – en botversterkende activiteiten. Op deze manier bieden we kinderen om dichterbij de
beweegnorm te komen en ondersteunen ouders daarin.
Bij de Wombats geven we kinderen de kans om te bepalen hoe de dag verloopt. Met hulp van de
pedagogisch medewerker zorgen we voor een ruim aanbod aan activiteiten. En er zijn meerdere
mogelijkheden om naar uit te wijken. We kunnen zelfs het bos in lopen, om ons daar uit te leven.
Van welke scholen worden kinderen opgehaald?
Alle kinderen van alle scholen in Winschoten worden opgehaald.
Wat nemen de kinderen mee?
Ze nemen, afhankelijk van het weer, een sportbroek, sportshirt, sportjas en sportschoenen mee. De
mogelijkheid bestaat om te douchen na het sporten, dus eventueel een handdoek en douchegel kan
ook meegegeven worden. Eten en drinken is aanwezig.
Extra diensten
Vroege en Voorschoolse opvang vanaf 6.30 uur op de locatie van KiWi op de Zaanstraat, die zich op
400 meter bevindt. Verlengde opvang tot 18.30 uur vindt plaats op de Zaanstraat.
Openingstijden BSO
De BSO de Wombats is alle schoolweken open op maandag, dinsdag en donderdag na schooltijd tot
18 uur. In vakanties en op margedagen kunt u gebruik maken van de locatie op de Zaanstraat. Dan
gaan de kinderen vanuit de Zaanstraat richting de Wombats en weer terug na het sporten.
Groepsgrootte en leeftijdsopbouw
Er is plaats voor 22 kinderen van 4 t/m 12 jaar.
Personele bezetting
Tijdens de openingstijden hanteren we de beroepskracht-kindratio, dat betekent dat er een
pedagogisch medewerker is op 11 kinderen en twee pedagogisch medewerkers op maximaal 22
kinderen zijn. Bij 11 of minder kinderen, zijn er altijd twee medewerkers aanwezig, waarvan één
pedagogisch medewerker is en daarnaast een stagiaire/vrijwilliger of pedagogisch medewerker.
Contactgegevens
BSO de Wombats
Sportpark Sint Vitusholt
Sint Vitusholt 7e laan 215-219
9674 AZ Winschoten
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Stichting Kinderopvang KiWi
Bezoekadres
: Zaanstraat 47a
9673 CA Winschoten
Telefoon
: (0597) 431 844
Fax
: (0597) 431 857
E-mail
: Kiwi@kinderopvangwinschoten.nl
Contactpersoon
: Mw. Henriëtte Beukema (directeur)
Internet
: www.kinderopvangkiwi.nl
Facebook
: www.facebook.com/kinderopvangkiwi/
Twitter
: twitter.com/beukema_h
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