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Locatiewijzer Kinderopvang KiWi,
locatie d’Ondersteen binnen gemeente Westerwolde
Plezier, veiligheid, vertrouwen en ontwikkeling sinds 1988
De locaties binnen de gemeente Westerwolde zijn vanaf 1994, oprichting SPGB, bekend als
peuterspeelgroep ‘t Beertje te Bellingwolde, peuterspeelgroep d’Ondersteen te Blijham,
peuterspeelgroep de Krummelhörn te Wedde en peuterspeelgroep ’t Hummelhofke te Veelerveen.
Per 1 januari 2019 heeft er een fusie plaatsgevonden met Stichting Kinderopvang KiWi.
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 peuteropvang is gevestigd in MFA De Koningsspil. Hierin zijn ook de bibliotheek,
speelotheek, WMO loket en meerdere verenigingen gehuisvest. Hierin is ook een speelzaal,
waar de basisschool en de peuterspeelgroep gebruik van maken. De peuterspeelgroep heeft
een eigen ingang aan de zijkant van het gebouw. De peuterspeelgroep is ingericht in
speelhoeken met daarin verschillende speel- en ontwikkelingsmaterialen. Zo hebben we o.a.
een bouw- en autohoek, een huishoek, een lees- en puzzelhoek, een winkeltje en een
speeltoestel met glijbaan. Buiten hebben we een mooi plein met zandbak, klimtoestel met
glijbaan en buitenspeelgoed. Dit alles wordt omringd door hekken zodat de peuter op het
eigen plein blijft. Ons plein grenst aan het plein van de basisschool De Wiekslag. Op de
peuterspeelgroep werken we met thema’s die voortkomen uit “Piramide” en “Ik ben Bas”.
Ook hebben we af en toe een gezamenlijk thema met de basisscholen De Wiekslag en De
Loopplank.
Groepen

Peuterspeelgroep d’Ondersteen biedt opvang aan peuters van 2,5 tot 4 jaar. Indien er recht
op kinderopvangtoeslag is kan uw kind vanaf 2 jaar geplaatst worden.
• Peutergroep d’Ondersteen, 2 groepen (max.16 kinderen)
De groep is passend ingericht naar de leeftijd van de groep kinderen met verschillende speelhoeken
en divers ontwikkel- en speelmateriaal.
Wie werken er?
Binnen peuterspeelgroep d’Ondersteen is één pedagogische medewerker werkzaam. Hier geldt het
4-ogenpricipe. Dat betekent dat er 2x per dagdeel iemand van de basisschool langskomt. Daarnaast
zijn in de directe omgeving altijd andere mensen aanwezig. Van de school, maar ook van het direct,
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aangrenzende dorpshuis. De achterwachtregeling treedt in werking en is geregeld vanaf de
hoofdlocatie. Bij ziekte kunnen we een beroep doen op vaste invalkrachten.
Intern begeleider
Binnen Kiwi is een intern begeleider (IB’er) aangesteld. De IB’er heeft zowel een ondersteunende
taak naar de pedagogische medewerkers en ouders, als ook de taak van intermediair tussen
pedagogische medewerkers en externe deskundigen. De IB’er heeft een belangrijke taak in het
vroegtijdig signaleren van mogelijke problemen en achterstanden, middels groepsbezoeken en
observaties ondersteunt de IB’er de pedagogische medewerkers in het signaleren van zorgen. Waar
nodig speelt de IB’er een actieve rol in het begeleiden van peuters naar externe zorg.
Logopedie
Op de peuterspeelgroep locaties van Kiwi binnen de gemeente Westerwolde wordt in het schooljaar
2018-2019 preventieve logopedie ingezet. Het doel is het vroegtijdig signaleren van stem-, spraak- en
taalstoornissen en andere logopedische stoornissen bij peuters en het uitbrengen van een advies
hierover. Op de locatie vindt screening plaats van alle peuters. In een aantal gevallen vindt er een
controle onderzoek plaats. Indien verdere behandeling gewenst is vindt er een doorverwijzing plaats
naar een vrijgevestigde logopedist. Dit wordt gefinancierd vanuit het basispakket van de
ziektekostenverzekering.
Lokale oudercommissie
Peuterspeelgroep d’Ondersteen heeft een lokale oudercommissie. De lokale oudercommissie bestaat
uit vijf ouders en de pedagogische medewerker. De verslagen van de lokale oudercommissie liggen
ter inzage op de peuterspeelgroep locatie. De namen van de ouders/verzorgers die momenteel
zitting hebben in de lokale oudercommissie zijn bekend bij de pedagogische medewerker van de
peuterspeelgroep.
De lokale oudercommissie ondersteunen de pedagogische medewerker bij o.a. het organiseren van
een schoonmaakavond en thema-avonden.
Ouders/verzorgers
De hulp en inzet van ouders/verzorgers wordt zeer gewaardeerd bij uiteenlopende activiteiten zoals
schoonmaak- en klusactiviteiten, repareren van speelgoed, wassen van verkleedkleren, verteltassen
uitlenen/controleren of repareren, het peuterkrantje d’Onderproat maken, lokale oudercommissie,
uitstapjes en dergelijke. Op deze manier zorgen wij er met ons allen voor dat de peuterspeelgroep
periode van uw peuter een onvergetelijke tijd wordt. Heeft u zin om mee te helpen geef dit dan aan
bij de pedagogische medewerker.
Schoonmaak
Eens per twee maanden houdt de peuterspeelgroep d’Ondersteen een schoonmaak. Alle meubeltjes
en materialen waar de peuters mee spelen worden grondig schoongemaakt. De pedagogische
medewerker geven tijdig aan op welke avond de schoonmaak is. U kunt zich opgeven om op de
peuterspeelgroep met andere ouders te komen schoonmaken.
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Fotograaf
Eén keer per jaar komt de fotograaf bij ons op bezoek. De peuters worden alleen gefotografeerd en
er wordt een groepsfoto gemaakt. De afname van de foto’s is geheel vrijblijvend. De pedagogische
medewerkers maken tijdig bekend wanneer de fotograaf langskomt.
Uitstapjes
Een aantal keer per jaar gaan wij naar de bibliotheek of ze komen bij ons voorlezen. Wij doen ieder
jaar mee aan de nationale voorleesdagen. De laatste dag blijven we soms op locatie ( krijgen we b.v.
bezoek van de brandweer) en soms maken we een uitstapje. ( b.v. naar de kinderboerderij) Sint
Maarten gaan we altijd naar de basisschool en zingen samen met de kleuter liedjes. Kerst vieren we
in het speellokaal in de Koningsspil met alle peuters.
Aandachtspunten:
•
•
•
•
•
•

Wilt u op de luiers, de jas en de tas de naam van uw kind noteren?
De eerste ochtend vinden we het fijn als u wat langer op de peuterspeelgroep blijft.
Stuurt u even een berichtje als uw peuter niet komt?
Laat u ons weten als iemand anders uw peuter komt halen?
Feedback ontvangen we graag als u tevreden bent, maar ook als u ergens ontevreden over
bent.
Voor de veiligheid van de kinderen is het van belang dat er geparkeerd wordt op het
parkeerterrein aan de zijde van de bibliotheek.

Openingstijden peuterspeelgroep d’Ondersteen
De peuterspeelgroep is van 8.15 tot 12.15 uur open op maandagmorgen, dinsdagmorgen,
woensdagmorgen en donderdagmorgen gedurende 40 weken per jaar (gedurende de
schoolvakanties is de locatie dicht). Het eerste kwartier staat de koffie en thee voor u klaar!
Contactgegevens locatie d’Ondersteen

Bezoekadres
Telefoon
E-mail

: Veurste Rou 2
9697 RZ Blijham
: (0597) 562 116
: ondersteen@peuterspeelzalenbellingwedde.nl

Contactgegevens kantoor 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/kinderopvangkiwi/
: twitter.com/beukema_h
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