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Locatiewijzer Kinderopvang KiWi,
locatie Kindcentrum De Zwerm, Merelstraat 3, 9679 JE, Scheemda
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.
Kinderopvang KiWi opent maandag 17 augustus 2020 haar deuren voor drie groepen in
Kindcentrum De Zwerm in Scheemda.
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 Kindcentrum De
Zwerm in Scheemda. In De Zwerm zijn twee basisscholen gevestigd: CBS Annewieke en OBS Futura.
Ook Stichting Peuterwerk, de bibliotheek, het consultatiebureau, GGD, logopedie en
kinderfysiotherapie zijn in De Zwerm gehuisvest.
KiWi heeft de beschikking over gloednieuwe, prachtig ingerichte groepsruimtes. De ruimtes zijn licht
en zonnig en voorzien van goede ventilatie en klimaatbeheersing. De twee kinderdagopvanggroepen
hebben beide een slaapkamer, direct aangrenzend aan de groepsruimte. De babygroep heeft een
goed afgeschermde eigen tuin waar zowel zon als schaduw te vinden is. Het buitenterrein van de
peuters grenst direct aan de groepsruimte. Daarnaast kan er gebruik gemaakt worden van de gehele
ruimte aan de achterzijde van het centrum, hier is een buitenspeelruimte gerealiseerd voor kinderen
van 2 tot en met 6 jaar.
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Groepen
Binnen de kinderdagopvang op De Zwerm heeft KiWi twee verschillende groepen
waarin uw kind geplaatst kan worden:
•

De Springbuidelmuisjes, een groep voor baby’s van 10 weken tot
peuters 2 jaar (maximaal 8 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 Stokstaartjes, een groep van 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. De groepsruimte is ingericht
met verschillende hoeken, waarin kinderen zich met plezier zullen ontwikkelen
op elk gebied: sociaal-emotioneel en cognitief. Er wordt natuurlijk veel aandacht gegeven aan het
stimuleren van de spraak- en taalontwikkeling.
Wie werken er?
*Pedagogisch medewerkers
De teams van De Springbuidelmuisjes en De Stokstaartjes bestaan beide uit 3 vaste pedagogisch
medewerkers. Tijdens de openingstijden hanteren we de beroepskracht-kind ratio.
Voor de Springbuidelmuisjes geldt dat 1 pedagogisch medewerker 4 kinderen mag opvangen.
Voor de Stokstaartjes geldt dat 1 pedagogisch medewerker 8 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 51 weken per jaar (officiële
feestdagen en de week tussen kerst en nieuwjaarsdag is de locatie dicht).
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Buitenschoolse Opvang, BSO
De Struisvogels, BSO voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar
(maximaal 30 kinderen):
De Struisvogels biedt buitenschoolse opvang aan voor kinderen die de scholen
bezoeken die gehuisvest zijn in De Zwerm, namelijk CBS Annewieke en OBS
Futura. 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. De bibliotheek zit naast de BSO, daar maken we natuurlijk gebruik van.
Daarnaast vinden we het belangrijk om buiten te spelen en lekker veel te bewegen. Binnen hebben
we een speellokaal waar we spelletjes kunnen doen.
Wie werken er?
*Pedagogisch medewerkers
Het team van BSO De Struisvogels bestaat uit 2 vaste pedagogisch medewerkers. Tijdens de
openingstijden hanteren we de beroepskracht-kind ratio, dat betekent dat er een 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 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 BSO, door de pedagogisch medewerkers te
coachen bij het zelfstandig 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 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 Struisvogels is alle schoolweken open van maandag tot en met vrijdag, tot 18.00 uur,
aansluitend op de schooltijden van beide scholen.
Extra diensten
• Voorschoolse opvang vanaf 6.30 uur;
• Verlengde opvang is mogelijk tot 18.30 uur;
• BSO tijdens margedagen van de basisscholen;
• Vakantie opvang.
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Konnect
KiWi gebruikt het ouderportaal en de ouderapp van Konnect. Via dit portaal kunnen ouders het
dagboekje 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.

Contactgegevens locatie De Zwerm

Bezoekadres
Telefoon

: Merelstraat 3
9679 JE Scheemda
: (0597)431844

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. Wiesje Stadlander (leidinggevende)
: www.kinderopvangkiwi.nl
: www.facebook.com/kinderopvangkiwi/
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