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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 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 kinderdagopvang en de buitenschoolse opvang zijn onder één dak gehuisvest in een oude
basisschool in een rustige wijk. U hebt als ouder één centraal punt, wanneer u bij beide
voorzieningen uw kind komt brengen en ophalen. KiWi heeft de beschikking over een licht en zonnig
gebouw met ruime, veilige groepsruimtes en rustige slaapkamers, direct grenzend aan de
groepsruimtes. De babygroepen hebben een goed afgeschermde eigen tuin waar zowel zon als
schaduw te vinden is. Zowel de NSO als de kinderdagopvang hebben een groot gevarieerd
buitenterrein, waar de kinderen, wanneer het weer het even toelaat, buiten spelen. De aanwezigheid
van een grote, knus gelegen binnen zandbak geeft bij minder goed weer de kinderen de mogelijkheid
zich toch lekker uit te leven.
Groepen

Binnen de kinderdagopvang zijn momenteel 7 verschillende groepen waarin uw kind
geplaatst kan worden. Dit betreft:
•

Twee babygroepen, Koala’s en Kangoeroes (0 - 12 maanden) ( max. 9 kinderen per
groep)

Er is een aparte baby vleugel in het pand, waar de twee babygroepen naast elkaar gesitueerd zijn.
Alle groepen hebben hun eigen slaapkamers direct grenzend aan de groepsruimte. De ruimten zijn
specifiek ingericht voor de allerkleinste met ruimte voor de baby’s en de kinderen die al kunnen
lopen. Op de groep is divers ontwikkel- en speelmateriaal aanwezig. Alle groepen grenzen ook direct
aan de babytuin. In de tuin staan babyslaaphuisjes en kan heerlijk gespeeld worden.
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•

Twee dreumesgroepen, Pelikanen (12 – 24 maanden) (max. 10 kinderen per groep)

•

Twee peutergroepen, Kaketoes en Wallabies (24 - 48 maanden) (max.16 kinderen
per groep)

Er is een aparte dreumes- en peutervleugel, waar de groepen aan elkaar grenzen met ieder hun
eigen slaapkamers en directe toegang tot de ruime, gevarieerde buitenruimten. Elke groep is
passend ingericht naar de leeftijd van de groep kinderen met verschillende speelhoeken en divers
ontwikkel- en speelmateriaal.

•

Eén peutergroep De Kuif pinguïns voor drie jarigen.

Deze groep is gebaseerd op de visie van Reggio Emilia, waarvan Loris Malaguzzi de grondlegger
is. Deze benadering wordt internationaal erkend als zeer waardevol voor het jonge kind. Het
uitgangspunt van KiWi, ‘ik ben ik en dat is oké’, sluit naadloos aan op de uitgangspunten van Reggio
Emilia, waarbij het vertrekpunt is dat elk kind, al vanaf zijn geboorte, uniek, getalenteerd,
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nieuwsgierig en competent is. Door kinderen te stimuleren en te enthousiasmeren, wordt er
gecommuniceerd en geleerd. Alle kinderen beschikken over honderd talen om zich uit te drukken.
Naast de spreektaal kunnen kinderen zich uiten in klanken, beweging, kleuren, schilderen, bouwen,
boetseren en zoveel meer. De pedagogisch medewerkers kijken en luisteren intensief naar de
kinderen en bieden hen ervaringen, materialen en technieken, waardoor zij zich in al deze honderd
talen kunnen uitdrukken. Zo ondersteunen zij de kinderen en leren de kinderen de wereld om hen
heen kennen, begrijpen en betekenis geven. Door deze grondhouding van de pedagogisch
medewerkers, voelt het kind zich gehoord en gezien: de beste manier om een kind het gevoel van
veiligheid en vertrouwen te bieden.

De Buitenschoolse opvang

•

De Pandabeer (max. 30 kinderen)

De Pandabeer beschikt over twee groepsruimtes. Deze groep is voor de 4 t/m 6 jarigen. De grootste
groepsruimte is voor de basisgroep van 20 kinderen, de kleine ruimte is voor de basisgroep van 10
kinderen. De kinderen in beide basisgroepen verlaten hun basisgroep regelmatig, om in de
verschillende ruimtes te kunnen spelen van de Pandabeer of de Gorilla of om buiten te spelen. Er zijn
verschillende speelhoeken, waar uw kind zich lekker kan terugtrekken waaronder een lees- en
hanghoek, een bouwhoek en een knutseltafel. Daarnaast maakt de BSO gebruik van de keuken om
lekkere en gezonde hapjes klaar te maken. Op de ruime buitenspeelplaats kunnen de kinderen met
skelters rijden, tafeltennissen, schommelen, met de bal spelen en ’s zomers lekker op het gras of op
een bankje zitten. Pedagogisch medewerkers van de BSO zijn altijd aanwezig bij het buitenspelen. Bij
minder goed weer leven de kinderen zich uit in de grote binnen zandbak bij de entree.

•

De Gorilla’s (max. 20 kinderen)

De Gorilla’s beschikt over een aparte groepsruimte ingericht voor de oudste kinderen van 7 t/m 12
jaar. Op deze leeftijd krijgen kinderen andere behoeftes en vinden ze het leuker om met kinderen
van dezelfde leeftijd om te gaan. De kinderen verlaten hun basisgroep regelmatig om te spelen in de
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ruimtes van de Pandabeer en om buiten te gaan spelen. Met de kinderen is de ruimte ingericht en
gezellig gemaakt. Een pedagogisch medewerker met veel interesse in deze leeftijdsgroep begeleidt
deze groep.
Van welke scholen worden kinderen opgehaald?
Kinderen van alle scholen in Winschoten worden opgehaald. Ook kinderen van de scholen uit Beerta,
Finsterwolde en Scheemda worden opgehaald.
Extra diensten
Vroege en Voorschoolse opvang vanaf 6.30 uur (voor BSO kinderen die naar school gaan in
Winschoten). Verlengde opvang tot 18.30 uur.
Openingstijden kinderopvang
De kinderdagopvang en de buitenschoolse opvang zijn 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).

Contactgegevens Stichting Kinderopvang KiWi

Bezoekadres
Telefoon
Fax
E-mail
Contactpersoon
Internet
Facebook
Twitter

Locatiewijzer

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