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Locatiewijzer van SKSG Bernewille 

Peuterspeelzaal 

 
Kleinschalige peuterspeelzaallocatie, open 5 ochtenden in de week (2 dagdelen per kind)  
* Wij vinden het belangrijk dat alle kinderen zich welkom voelen 
* Wij bieden een veilige en vertrouwde opvang in een ontspannen sfeer 
* Wij werken met Piramide 
 
Inleiding  
SKSG Bernewille is een geharmoniseerde peuterspeelzaal. Dat wil zeggen dat er met twee gekwalificeerde 
beroepskrachten op de groep gewerkt wordt en daarnaast hebben ouders die beide werken (of een studie 
volgen) recht op kinderopvangtoeslag.  
Komt u hier niet voor in aanmerking dan kunt u gebruik maken van de subsidie die beschikbaar is gesteld 
door de gemeente. Voor meer informatie kunt u ook terecht bij onze klantenservice: 050-3171390  
 
Bij SKSG Bernewille hebben wij een duidelijke visie op hoe we met onze kinderen om willen gaan. Wij 
vinden het belangrijk dat de kinderen zich welkom voelen. Wij bieden een veilige en vertrouwde opvang in 
een ontspannen sfeer. Kinderen hebben de ruimte en aandacht nodig om zelf hun eigen ‘ik’ te kunnen 
ontwikkelen. Dit doen we door te kijken en actief te luisteren naar de behoefte van een kind. We proberen 
ons in te leven in de gedachte van een kind en de wereld om hem/haar heen, zijn omgeving. Groepsopvang 
is goed voor de sociale ontwikkeling, zowel in de relatie tussen kinderen en de pedagogische medewerkers 
(PM-ers), als bij de relatie tussen kinderen onderling. Ze leren omgaan met elkaar en naar elkaar te 
luisteren. Maar ook het samen spelen, elkaar helpen, liedjes zingen of andere activiteiten samen doen, 
draagt een steentje bij aan de sociale ontwikkeling. Kinderen leren wat het effect is van hun eigen gedrag 
op die van de andere kinderen, leren om voor zichzelf op te komen (en elkaar te corrigeren waar dit nodig 
is). Kinderen stimuleren elkaar in hun verdere ontwikkeling.  
 

De groep 
Bij SKSG Bernewille hebben we groepen waar maximaal 16 peuters in de leeftijd van 2 tot 4 jaar worden 
opgevangen.  
De groepen zijn geopend op maandag-, dinsdag-, woensdag-, donderdag- en vrijdagochtend van 8:30-11:30 
uur.   
Elk kind wordt geplaatst in de stamgroep en krijgt een vaste mentor. De stamgroep fungeert als 
"thuisbasis" voor het kind: een veilig haven van waaruit het kind de wereld kan ontdekken en verkennen.  
Op de groepen werken 2 vaste pedagogische medewerkers. Daarnaast is een team-flexer bij SKSG 
Grootegast en Leek die bij vrije dagen, e.d. ingezet wordt. Zij is ook een bekend gezicht voor de kinderen.  
 
Wennen 
Wanneer uw peuter voor het eerst bij ons komt spelen is er de mogelijkheid om te wennen samen met u. 
Het eerste dagdeel wordt u in de gelegenheid gesteld om indien nodig het hele dagdeel te blijven. De keer 
erna kan in overleg. Wij doen wat voor u en uw kind prettig is.  
 
Eten en drinken  
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We stimuleren kinderen om gezond en verantwoord te eten en te drinken. Daarom verzoeken we ouders 
om geen snoep of koek maar geschild fruit mee te geven en drinken in een drinkbeker. 
Tijdens het eten en drinken zijn we kind volgend en hanteren geen strikte regels. Het is een belangrijk 
rustpunt op de dag waarin er gesprekjes worden gevoerd over wat de kinderen bezig houdt en er worden 
liedjes gezongen.  
 
Verschonen en zindelijk worden  
We vragen ouders om hun kinderen, wanneer ze nog niet zindelijk zijn, een schone luier om te doen 
voordat ze naar de peuterspeelzaal gaan. Dit omdat er geen tijd is om alle kinderen te verschonen tijdens 
de relatief korte tijd dat de peuterspeelzaal open is. Als kinderen een poepluier hebben worden ze wel 
verschoond. Ouders wordt gevraagd om luiers mee te geven en een verschoning. Kinderen die bezig zijn om 
zindelijk te worden, worden hierin begeleid en gaan naar het toilet. In uitzonderingsgevallen, bijvoorbeeld 
als het kind bang is om op het toilet te gaan, wordt gebruik gemaakt van een potje.  
 
Ouders 
Ouders kunnen worden gevraagd een dagdeel mee te helpen op de groep, bijvoorbeeld bij Sinterklaasfeest 
en kerstviering. We vinden het belangrijk om ouders te betrekken bij de peuterspeelzaal.  
 
Ondanks dat we een kleine peuterspeelzaal zijn doen we ons uiterste beste om een oudercommissie te 
vormen. Heeft u hiervoor interesse dan kunt u dit kenbaar maken bij een van de pedagogisch medewerkers 
van de locatie Bernewille.  
We hebben een activiteitencommissie; deze bestaat uit 4 à 5 ouders. 
 

Piramide 
Op de peuterspeelzaal werken we met het VVE- (Voor- en Vroegschoolse Educatie) programma Piramide. 
Het Piramideprogramma is een educatieve methode waarin kinderen op een leuke en speelse manier 
gestimuleerd worden in hun ontwikkeling. Het programma is bestemd voor alle kinderen. Daarnaast biedt 
Piramide kinderen die vooroplopen in hun ontwikkeling iets extra’s, maar heeft ook aandacht voor kinderen 
die nog een steuntje kunnen gebruiken. In het Piramideprogramma komen alle ontwikkelingsgebieden 
spelenderwijs en gestructureerd aan bod. Taalontwikkeling is hierin het speerpunt.  
 
Het Piramideprogramma werkt met thema’s. Hieronder vallen de seizoenen maar ook bijvoorbeeld thema’s 
als Kunst, Ziek en Gezond en Wonen. Zo maken de kinderen vanuit hun vertrouwde omgeving 
spelenderwijs kennis met de wereld daarbuiten.  
Elk dagdeel wordt er een gezamenlijke groepsactiviteit gedaan die past binnen het thema waar op dat 
moment mee gewerkt wordt. Door een zo afwisselend mogelijk activiteitenaanbod leert een kind ook 
andere interesses ontwikkelen. 
 
VVE indicatie  
Omdat het voor sommige peuters erg belangrijk is dat zij de peuterspeelzaal bezoeken, kunnen zij gebruik 
maken van de extra subsidie die de gemeente Westerkwartier beschikbaar heeft gesteld voor ingezetenen 
van deze gemeente. Om hiervoor in aanmerking te komen moet er een indicatie voor VVE worden 
afgegeven door de verpleegkundige van het consultatiebureau/CJG. Deze indicatie wordt afgegeven aan de 
hand van vooraf gestelde criteria. Met deze indicatie kan een kind vaker de peuterspeelzaal bezoeken. 
Deze indicatieplaatsen zijn ook beschikbaar bij SKSG Bernewille, SKSG Duimelot en SKSG Grootegast.   
 

4-ogenprincipe 
 
SKSG Bernewille heeft een team van drie pedagogisch medewerkers. Per dagdeel zijn twee van hen 
aanwezig. Incidenteel kan het voorkomen (bijvoorbeeld bij ziekte) dat gebruik wordt gemaakt van één van 
de "gebiedflexers” die voor SKSG in het Westerkwartier werkzaam zijn. Er zal dan ook altijd tenminste één, 
voor de kinderen bekende, pedagogisch medewerker bij Bernewille ingezet zijn. 
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Bereikbaarheid Locatie 
SKSG Bernewille 
Verbindingsweg 7 
9865 TE Opende  
T – 0594 – 65 97 44  
E – bernewille@sksg.nl  
Bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 08:15 tot 11:45 
 

Manager Kindcentrum 
 
Janneke van der Wijk 
Telefoon  06-18478209 
E-mail j.vanderwijk@sksg.nl 
Werkdagen: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 
 

Contact Service Centrum 
Heresingel 10 
9711 ES Groningen 
T -  050 – 317 13 90  
E - klantadvies@sksg.nl  
www.sksg.nl 
Bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deze locatiewijzer is een locatie gebonden aanvulling op onze Algemene informatie voor KDV en PSZ 
ouders. 
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