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Locatiewijzer Kinderopvang KiWi,
locatie Kindcentrum Feiko Clock in Oude Pekela
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
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 en de buitenschoolse opvang zijn onder één dak gehuisvest in Kindcentrum
Feiko Clock in Oude Pekela. U hebt als ouder één centraal punt, wanneer u bij beide voorzieningen
uw kind komt brengen en ophalen. KiWi heeft de beschikking over lichte, zonnige groepsruimtes.
Zowel de NSO als de peuterspeelgroep hebben een groot gevarieerd buitenterrein, waar de
kinderen, wanneer het weer het even toelaat, buiten spelen. In de school is een speellokaal met
divers speelmateriaal.
Groep BSO De Leeuwen

In de school bevindt zich een groepsruimte met verschillende speelhoeken en een aparte speelzaal.
In de school bevindt zich ook een handvaardigheid- en computerlokaal waar we gebruik van mogen
maken. Rondom de school is een groot speelplein met zandbak en speeltoestellen. Aan de zijkant van
de school is een groot grasveld om te sporten en te spelen. In het multifunctionele gebouw naast de
school bevindt zich de bibliotheek.
Van welke scholen worden kinderen opgehaald?
Kinderen van alle scholen uit Oude Pekela, Nieuwe Pekela en Boven Pekela worden gehaald en zijn
welkom.
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Openingstijden BSO
De BSO de Leeuwen is alle schoolweken open op alle schooldagen na schooltijd tot 18 uur. In
vakanties en op margedagen kunt u gebruik maken van de locatie op de Zaanstraat te Winschoten.
Personele bezetting
Tijdens de openingstijden is er minimaal één pedagogisch medewerker van KiWi aanwezig. In het
gebouw zelf zijn op maandag, dinsdag en donderdag tot 18.30 uur altijd nog andere volwassenen
aanwezig. Op woensdag en vrijdag is er vanaf 16.30 uur een tweede medewerker aanwezig, conform
de beroepskracht-kindratio. Dit houdt in dat er een pedagogisch medewerker is op 11 kinderen en
twee pedagogisch medewerkers op maximaal twintig kinderen zijn. Bij 11 of minder kinderen, is er
één medewerkers aanwezig en op woensdag en vrijdag vanaf 16.30 uur geldt de
achterwachtregeling. Binnen 15 minituten is er een KiWi medewerker oproepbaar.
Extra diensten NSO
Verlengde opvang tot 18.30 uur.

Contactgegevens
BSO de Leeuwen
Sportlaan 10
9665 HT Oude Pekela

Contactgegevens Stichting Kinderopvang KiWi

Bezoekadres
Telefoon
Fax
E-mail
Contactpersoon
Internet
Facebook

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