Locatiewijzer SKSG Barabas
Deze locatiewijzer is een locatie gebonden aanvulling op ons pedagogisch beleid en de algemene
informatie over onze opvang voor ouders. Zie hiervoor de links in het stukje Algemene informatie.

 Voor 8 –plussers
 Veel activiteiten op technisch en creatief gebied
 Samenwerking met De Jonge Onderzoekers
Inleiding
Barabas is niet alleen gehuisvest in het pand van De Jonge Onderzoekers, we
werken er ook mee samen. Op dinsdag en donderdag kun je activiteiten doen op de
verschillende afdelingen van De Jonge Onderzoekers. Hout, klei, programmeren, lab.
Er is van alles te doen. Als groepsruimte gebruiken we de kantine en een ruimte op
de eerste verdieping.
Buitenspelen doen we ook. We gebruiken daarvoor het plein achter het gebouw,
maar gaan ook vaak naar het buurtveldje om te spelen en te sporten.
Op woensdag gaan we altijd naar Pierewiet. Kinderen die dat willen, kunnen ’s
middags wel meedoen aan de open ateliers bij De Jonge Onderzoekers. Wij brengen
en halen de kinderen op.
Als we meedoen met activiteiten waar meer kinderen aan meedoen dan 30 zorgen
wij voor voldoende begeleiding vanuit Barabas, volgens de beroepskracht kind ratio.

De groepen
Barabas heeft twee basisgroepen: Suske en Wiske. Op Suske kunnen 24 geplaats worden op Wiske 12. Daarnaast hebben
we nog 4 flexplekken. Als alle kinderen er zijn starten we aan tafel met de eigen basisgroep. Kinderen zijn verder vrij om te
kiezen waar en met wie ze willen spelen. Als er minder kinderen zijn gaan we samen.
Aan beide groepen zijn twee pedagogisch medewerkers verbonden, die elkaar ook vervangen bij afwezigheid. Daarnaast
kan bij verlof, scholing of ziekte ook een pedagogisch medewerker van Pierewiet worden ingezet of een teamflexer uit de
wijk of van de Flexpool.

Openingstijden kindercentrum
Barabas is maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag geopend vanaf 14 uur tot 18.00. Op vakantie- en margedagen zijn we
op Pierewiet. We zijn dan open van 8.15-18.00 uur.
Voorschoolse opvang van 7.30-8.30 is ook mogelijk op Pierewiet.

Scholen
SKSG Barabas werkt samen met een aantal scholen. We halen de kinderen dagelijks op en bieden opvang op de dagen dat
de scholen gesloten zijn vanwege vakantie of margedagen.
Het zijn de volgende scholen:
 Borgmanschool locaties Vinkenstraat en Jacobijnerstraat
 Kleine Wereld locatie Roosensteinlaan
 Siebe Janboumaschool
 Oosterhoogebrugschool

Oudercommissie
Barabas heeft samen met Pierewiet een Oudercommissie. De oudercommissie behartigt de belangen met betrekking tot de
opvang van de kinderen en vertegenwoordigt hierin de ouders en verzorgers. Voor contact kun je ze mailen :
oc.pierewiet@sksg.nl Ben je geïnteresseerd in een vrijwillige functie binnen de oudercommissie, dan kun je dit ook laten
weten via dit e-mailadres. De notulen worden per mail verspreid en hangen.

Verjaardag vieren op Barabas
Jarig zijn is een feestje waard. Op Barabas zorgen wij voor een feestelijk
tintje. Er wordt gezongen, en kinderen mogen een poster of button uitzoeken.
Barabas heeft het aanbieden van gezonde voeding hoog in het vaandel staan,
daarom hoeven de kinderen geen traktatie meer van huis mee te nemen. De
mentor van je kind overlegt voor de verjaardag of en wanneer je kind de
verjaardag wil vieren op de groep.

Drie- en halfuurs regeling BSO
Op een schooldag mag je een half uur per dag afwijken van de
beroepskracht kind ratio (Deze regelt hoeveel pedagogisch
medewerkers op het aantal kinderen aanwezig moet zijn.) Dat is op
de BSO van 17-17.30 uur. Op een marge- of vakantiedag mag je
drie uur afwijken van de beroepskracht-kindratio.
We mogen op de volgende tijden afwijken:
Van 8.30 tot 9.30 uur 1 uur
Van 13-14.00 uur
1 uur (pauze tijden)
Van 16.30-17.30 uur
1 uur
Tussen 9.30-13 en 14.00-17.30 uur werken we bij een meer dan
halfvolle groep met 2 PM-ers. Voor 8.30 en na 17.30 laat de
bezetting toe dat alleen werkt op de groep.

Contact
Adres
Telefoon
E-mail
Website

Dirk Huizingastraat 13
06-49494430
pierewiet.barabas@sksg.nl
www.sksg.nl/locaties/sksg-barabas

Wilma Glastra is de manager Kindcentrum van de SKSG-locaties in de Oosterparkwijk. Zij werkt op maandag, dinsdag,
donderdag en vrijdag. Je kunt haar telefonisch bereiken op: 06-13609145. Mailen is mogelijk op e-mail adres:
w.glastra@sksg.nl

Contact Service Centrum
SKSG Klantenservice, bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur.
Bezoekadres
Heresingel 10
Telefoon
050 – 317 13 90
E-mail
klantenservice@sksg.nl
Website
www.sksg.nl

Algemene informatie
Op www.sksg.nl kun je veel informatie vinden over de kinderopvang die SKSG biedt. Je vindt er bijvoorbeeld algemene
informatie, ons pedagogisch beleid, informatie over onze ouderapp, de klachtenregeling en nog veel meer.
https://sksg.nl/over-sksg/downloads-links/
https://sksg.nl/hoe-werken-wij/
https://sksg.nl/contact/
https://sksg.nl/contact/klachtenprocedure/

