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Locatiewijzer Kinderopvang KiWi
Locatie BSO De Lepelaars
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 informatieboek
BSO kunt u lezen hoe wij werken met de kinderen en op de groepen. In deze locatiewijzer vindt u
praktische informatie over huisvesting, openingstijden, extra diensten en contact gegevens. Alle
documenten zijn te vinden op onze website.
BSO De Lepelaars voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar (maximaal 30 kinderen):
BSO De Lepelaars bevindt zich in Kindcentrum De Kleine Dollard en biedt buitenschoolse opvang aan
voor kinderen van dit Kindcentrum en van CBS De Vossenburcht. CBS De Vossenburcht staat direct
naast Kindcentrum De Kleine Dollard. De kinderen van De Vossenburcht worden lopend opgehaald
door een pedagogisch medewerker. Op de BSO sluiten we zoveel mogelijk aan bij de leefwereld,
interesses en talenten van de kinderen. Een middag op de BSO beginnen we in het gezellige honk,
waar de kinderen worden opgevangen om samen fruit te eten en te drinken en bij te praten. Daarna
is het tijd om binnen en buiten te spelen, te bewegen en te ontdekken. BSO De Lepelaars maakt
gebruik van een prachtig speel- leer en ontwikkelplein in de school. Ook vinden we het belangrijk om
zowel binnen als buiten lichamelijk actief te zijn en veel te bewegen. Binnen maken we gebruik van
het speellokaal om spelletjes te doen en buiten zijn er meerdere goed afgeschermde pleinen en is er
een tuin waar genoeg te beleven is voor de kinderen.
Groepsgrootte en leeftijdsopbouw
Er is plaats voor 30 kinderen verdeeld over twee stamgroepen van 8 en 22 kinderen in de leeftijd van
4 tot en met 12 jaar.
Wie werken er?
*Pedagogisch medewerkers
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 is er één pedagogisch medewerker aanwezig.
*Leidinggevende
De leidinggevende is eindverantwoordelijk voor de locatie en de pedagogisch medewerkers en is
daarnaast het aanspreekpunt is voor ouders/verzorgers bij bijzonderheden.
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*Pedagogisch coach
De pedagogisch coach draagt bij aan de kwaliteit van de BSO. 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 kinderen. Daarnaast houdt de pedagogisch
coach zich bezig met al het pedagogisch beleid en de vertaling van dit beleid naar de praktijk.
Openingstijden BSO
De BSO De Lepelaars is alle schoolweken open op maandag, dinsdag en donderdag, tot 18.00 uur,
aansluitend op de schooltijden van beide scholen. Verlengde opvang is mogelijk tot 18.30 uur.
Extra diensten die KiWi kan aanbieden op de hoofdlocatie aan de Zaanstraat
• Voorschoolse opvang vanaf 6.30 uur. De kinderen worden door de pedagogisch
medewerkers naar school gebracht;
• BSO tijdens margedagen van de basisscholen;
• Vakantie opvang.
Konnect
KiWi gebruikt het ouderportaal en de ouderapp van Konnect. Via dit portaal kunnen ouders het
dagboek van hun kind bekijken en foto’s bekijken die van hun kind zijn gemaakt. Daarnaast kunnen in
het ouderportaal en de app de berichten van de pedagogisch medewerkers worden gelezen en
kunnen ouders ook zelf berichten sturen naar de pedagogisch medewerkers. Ook afmeldingen
kunnen via Konnect worden doorgegeven aan de pedagogisch medewerkers.
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Adresgegevens:

BSO De Lepelaars
Kindcentrum De Kleine Dollard
Jachtlaan 21, 9675 JA Winschoten

Contactgegevens kantoor Stichting Kinderopvang KiWi

Bezoekadres
Telefoon
Fax
E-mail
Contactpersoon
Internet
Facebook

KiWi

: Zaanstraat 47a
9673 CA Winschoten
: (0597) 431 844
: (0597) 431 857
: kiwi@kinderopvangkiwi.nl
: Mw. Wiesje Stadlander (leidinggevende)
: www.kinderopvangkiwi.nl
: www.facebook.com/kinderopvangkiwi/
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