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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 onze informatieboeken kinderdagopvang en 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.

Huisvesting
De kinderdagopvang en de buitenschoolse opvang zijn onder één dak gehuisvest in MFA ’t Aambeeld
in Vlagtwedde. In ‘t Aambeeld zijn twee basisscholen gevestigd: CBS de Zaaier en OBS de Clockeslach.
Ook het consultatiebureau, GGD, Centrum voor Jeugd, Gezin en Veiligheid en de muziekschool zijn in
het MFA gehuisvest.
KiWi heeft de beschikking over prachtig, ingerichte groepsruimtes. De ruimtes zijn licht, zonnig en
voorzien van goede ventilatie en klimaatbeheersing. De drie kinderdagopvanggroepen hebben
allemaal eigen slaapkamers direct grenzend aan de groepsruimte. De babygroep heeft een goed
afgeschermde eigen tuin waar zowel zon als schaduw te vinden is. De buitenterreinen van de peuters
(2 -4 jaar) en de Dolfijnen (0-4 jaar) grenzen direct aan de groepsruimte.
Groepen
Binnen de kinderdagopvang van
waarin uw kind geplaatst kan worden:
•
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heeft
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De babygroep, een groep voor baby’s van 10 weken tot 2 jaar (maximaal 15 kinderen per
groep):

Deze groep laat zich zoveel mogelijk inspireren door de visie van Emmi Pikler. Het belangrijkste hierin
is dat elk kind zich in zijn eigen tempo kan ontwikkelen. Vrije beweging, vrij spel en aandachtige
verzorging staan centraal. Zo zorgen we ervoor dat elk kind zich bij ons veilig en vertrouwd voelt en
zich optimaal kan ontwikkelen.
•

De peutergroep, een groep peuters van 2 tot 4 jaar (maximaal 16 kinderen per groep):

Wij streven ernaar dat ieder kind zichzelf mag zijn en bieden daarnaast volop mogelijkheden voor het
kind om zich als individu te ontwikkelen op zijn eigen manier en tempo. Als het kind goed in zijn vel zit,
zich veilig en vertrouwd voelt in de groep, zal het zich vanzelf gaan ontwikkelen. We volgen de
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methode Piramide waarbij de groepsruimte is ingericht met verschillende hoeken. In deze hoeken
kunnen kinderen zich met plezier ontwikkelen op elk gebied: sociaal-emotioneel en cognitief. Er wordt
natuurlijk veel aandacht gegeven aan het stimuleren van de spraak- en taalontwikkeling.
•

•
•
•

Bouwhoek en werkbank: de denkontwikkeling wordt gestimuleerd en de ruimtelijke oriëntatie
wordt bevorderd. Begrippen als hoog en laag, op, naast, onder komen voorbij. 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;
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; de themahoek
sluit aan bij het thema waar we op dat moment over werken.

In deze hoeken kunnen kinderen zich met plezier ontwikkelen op elk gebied: sociaal-emotioneel en
cognitief. Er wordt natuurlijk veel aandacht gegeven aan het stimuleren van de spraak- en
taalontwikkeling.
Voordelen van de horizontale groepen zijn:
•
•
•
•
•
•
•

•

Je kind heeft meer leeftijdsgenootjes om mee te spelen.
Er zitten vaak minder kinderen in een groep dan bij een verticale groep.
We hebben specifieke kennis van de ontwikkeling van kinderen in een bepaalde
leeftijdscategorie.
Er zijn meer leeftijdsgerichte activiteiten en materialen.
Er is minder kans op fysiek en mentaal overwicht van oudere kinderen.
Je kind kan doordat hij met leeftijdsgenoten in een groep zit competitief worden.
Net voor de overgang naar de peutergroep kan je dreumes zich vervelen doordat de jongere
kinderen geen uitdaging meer bieden.

De verticale groep 0-4 jaar, (de Dolfijnen), een groep van baby’s en peuters van 10 weken
tot 4 jaar (maximaal 16 kinderen). Een verticale groep geeft een huiselijke sfeer, waarin
kinderen van alle leeftijden opgevangen worden. Ook is er de mogelijkheid om desgewenst
broertjes en zusjes in één groep op te vangen.

Deze groep is een combinatie groep van baby, dreumes en peuter. Het belangrijkste hierin is dat elk
kind zich in zijn eigen tempo kan ontwikkelen. Vrije beweging, vrij spel en aandachtige verzorging staan
centraal. Zo zorgen we ervoor dat ieder kind zich bij ons veilig en vertrouwd voelt en zich optimaal kan
ontwikkelen.
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Voordelen van een verticale groep zijn:
•
•
•
•
•
•

De jongere kinderen leren van de oudere kinderen.
De oudere kinderen leren rekening te houden met de jongere kinderen.
Je kind heeft meestal vier jaar lang dezelfde pedagogisch medewerkers en hoeven niet van
ruimte te wisselen.
Je kind groeit op met de andere kinderen waardoor eerder vriendschappen ontstaan.
Je kind kan makkelijker met broertjes/zusjes op één groep geplaatst worden.
Er worden meer activiteiten gedaan die voor alle leeftijden zijn. Hierdoor is er minder focus op
leeftijdsgebonden activiteiten.

Op basis van bovenstaande informatie kan een ouder de juiste keuze maken om te kiezen voor een
horizontale of verticale groep. Binnen de locatie Vlagtwedde is er de mogelijkheid om als ouder zelf de
keuze te maken welke manier van opvang het beste aansluit bij je wensen.
Wie werken er?
*Pedagogisch medewerkers
De teams van de baby-,peuter- en verticale groep bestaan uit 3 vaste pedagogisch medewerkers.
Tijdens de openingstijden hanteren we de beroepskracht-kind ratio. Voor de babygroep geldt dat 1
pedagogisch medewerker 4 kinderen mag opvangen. Voor de peutergroep geldt dat 1 pedagogisch
medewerker 8 kinderen mag opvangen. Voor de verticale groep geldt dat 1 pedagogisch medewerker
5 kinderen mag opvangen. Bij ziekte kunnen we een beroep doen op vaste invalkrachten.
*Leidinggevende
De leidinggevende is eindverantwoordelijk voor de locatie en de pedagogisch medewerkers en is
daarnaast het aanspreekpunt is voor ouders/verzorgers bij bijzonderheden.
*Pedagogisch coach
De pedagogisch coach draagt bij aan de kwaliteit van de verschillende groepen. 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 kinderopvang
De kinderdagopvang is van 6.30 tot 18.30 uur open gedurende 52 weken per jaar (uitgezonderd
officiële feestdagen).
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Buitenschoolse Opvang, BSO
Robbedoes, BSO voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar (maximaal 50 kinderen):
Robbedoes biedt buitenschoolse opvang aan voor kinderen die de scholen bezoeken die gehuisvest
zijn in het MFA, namelijk CBS de Zaaier en OBS de Clockeslach. Daarnaast bieden we opvang aan
kinderen die scholen bezoek in de aangrenzende dorpen. Op de BSO sluiten we zoveel mogelijk aan bij
de leefwereld, interesses en talenten van de kinderen. Spontane activiteiten met creativiteit en
fantasie vinden plaats in een huiselijke, gezellige omgeving. Daarnaast vinden we het belangrijk om
buiten te spelen en lekker veel te bewegen. Buiten beschikken we over een groot grasveld met een
pannakooi. Binnen hebben we een speellokaal waar we spelletjes kunnen doen. Ook maken we op
dinsdag- en donderdagmiddag gebruik van de sporthal, waar we naar hartenlust kunnen gymmen en
onder begeleiding van een sportdocent toestellen gebruiken.
BSO Robbedoes heeft 3 basisgroepen, waarbij onderscheid gemaakt wordt in de leeftijdscategorie:
•
•
•

4 t/m 5 jaar
6 t/m 7 jaar
8 t/m 13 jaar

De BSO maakt deelt de groepsruimte met PSG ’t Hummelhoeske. De kinderen van de PSG spelen ’s
ochtends in de ruimte en ’s middags na 14.00 uur worden de doelgroep 4 en 5 jarigen hier opgevangen.
Op deze groep worden maximaal 20 kinderen opgevangen in de leeftijd van 4 en 5 jaar.
Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van de tussenruimte in het MFA welke gecombineerd wordt met
het speellokaal hier worden maximaal 22 kinderen opvangen in de leeftijdscategorie 6 en 7 jaar.
Voor de kinderen van 8 tot 12 jaar maken we als activiteit gebruik van Jongerencentrum B-there. Daar
worden kinderen opgevangen in een groep van 11 kinderen of een groep van 22 kinderen. Hier wordt
door middel van 4 wekelijkse thema’s aandacht besteed aan koken, kunst, cultuur en wetenschap.
Wie werken er?
*Pedagogisch medewerkers
Het team van BSO Robbedoes bestaat uit 4 vaste pedagogisch medewerkers. Tijdens de openingstijden
hanteren we de beroepskracht-kind ratio, dat betekent dat er één pedagogisch medewerker is op 11
kinderen en twee pedagogisch medewerkers op maximaal 22 kinderen zijn. Bij ziekte kunnen we een
beroep doen op vaste invalkrachten.
*Leidinggevende
De leidinggevende is eindverantwoordelijk voor de locatie en is daarnaast het aanspreekpunt is voor
ouders/verzorgers bij bijzonderheden.
*Pedagogisch coach
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De pedagogisch coach draagt bij aan de kwaliteit van de BSO, door de pedagogisch medewerkers te
coachen bij het zelfstandig werken en op speciale (zorg)behoeftes van kinderen. Daarnaast houdt de
pedagogisch coach zich bezig met het pedagogisch beleid en de vertaling van dit beleid naar de
praktijk.
Openingstijden BSO
BSO Robbedoes is alle schoolweken open van maandag tot en met vrijdag, tot 18.00 uur, aansluitend
op de schooltijden van de zes scholen.
Van welke scholen worden kinderen gehaald?
De kinderen die BSO Robbedoes bezoeken worden met een bus gehaald van de volgende scholen:
Jipsinghuizen, OBS De Plaggeborg, Sellingen OBS Op d’Esch en CBS Het Gebint en Bourtange OBS
Willem Lodewijck.
Extra diensten
•
•
•
•

Voorschoolse opvang vanaf 6.30 uur;
Verlengde opvang is mogelijk tot 18.30 uur;
BSO tijdens margedagen van de basisscholen;
Vakantie opvang.

Contactgegevens locatie Ieniemienie en Robbedoes

Bezoekadres

: Smederij 20
9541 AX Vlagtwedde

Contactgegevens kantoor Stichting Kinderopvang KiWi

Bezoekadres
Telefoon
E-mail
Contactpersoon
Internet
Facebook

Locatiewijzer

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