
 

 

Locatiewijzer van SKSG Picasso Kinderdagverblijf (KDV), 

Peuterspeelzaal (PSZ) en Buitenschoolse opvang (BSO)  
 

 Aandacht voor beeldende expressie, muziek, dans en drama. 

 Peuteropvang in, en in samenwerking met de school. 

 Kleinschalig. 

 Voorschoolse en naschoolse opvang voor kinderen die op deze locatie naar school gaan. 

 

Deze locatiewijzer is een locatie gebonden aanvulling op onze Algemene informatie voor KDV en PSZ ouders en 

een aanvulling op onze Algemene informatie voor BSO-ouders. 

 

Inleiding  

SKSG Picasso is gevestigd in de Borgmanschool, locatie Kijk in ‘t Jatstraat. SKSG Picasso biedt opvang aan twee 

groepen. We zitten in twee mooie ruime lokalen links van de voordeur. Daarnaast mogen we ook gebruik maken 

van de buitenspeelplaats en het speellokaal van school. In de pauzes spelen de kinderen van Picasso samen met 

de schoolkinderen op het plein, hierbij letten we goed op het welzijn van uw kind. Naast de peuteropvang bieden 

we ook Voorschoolse en Naschoolse opvang aan. Dit is alleen voor kinderen die op de Borgmanschool locatie Kijk 

in ’t Jatstraat zitten.  

We werken nauw samen met school. Dit maakt de overgang van kinderopvang naar school een stuk 

gemakkelijker. 

 

Wij hebben een vast dagritme  

Een veilig en vertrouwd gevoel wordt opgeroepen door een vast dagritme. Er is een afwisseling van actie en 

rustmomenten. Het dagritme wordt bepaald door de behoefte die de kinderen hebben aan eten, slapen, actief te 

zijn en weer te ontspannen. Het spreekt voor zich dat we rekening houden met de individuele behoefte van 

kinderen, immers wij proberen zoveel mogelijk rekening te houden met de autonomie van het kind. De 

pedagogisch medewerkers op de BSO reageren op de dynamiek van de groep. Hierdoor zal er op de BSO soms 

van de tijden worden afgeweken. Een dagritme biedt kinderen regelmaat en een vertrouwd gevoel. Een voorbeeld 

van een dagritme vindt u in onze algemene informatie. 

 

De groepen 

Er zijn 2 stamgroep waarin de kinderen opgevangen worden: 

• 1 gecombineerde groep met maximaal 16 kinderen in de leeftijd 2-6 jaar. Hier wordt peuteropvang en 

peuterspeelzaal aangeboden in één groep en ’s middags worden ook de BSO kinderen in deze groep 

opgevangen. De 2 jarigen komen zo alvast in contact met de schoolkinderen, wat de doorstroom 

vergemakkelijkt. De 4 jarige komt na school terug in de vertrouwde groep wat een veilig gevoel geeft. 

• 1 BSO groep met maximaal 20 kinderen in de leeftijd 4-6 jaar. Als de kinderen naar groep 3 aan de 

Jacobijnerstraat gaan, kunnen ze gebruik maken van de BSO bij Kastanjeplein. 

 

De beide groepen worden gedraaid door vaste krachten, die ook vaak voor elkaar invallen. Voor de kinderen van 2 

tot 4 jaar werken wij met drie vaste pedagogisch medewerkers, die met elkaar de diensten in de week delen. Per 

dag is er tenminste één van deze pedagogisch medewerkers het grootste gedeelte van de dag werkzaam in de 

stamgroep van het kind. 

Daarnaast is er een wijkflexer, die bij vrije dagen, e.d. ingezet wordt. Bij afwezigheid van één van de vaste 

medewerkers doen wij ons uiterste best te zorgen dat er voor de kinderen een bekende/vertrouwde medewerker 

aanwezig is. Bij ziekte, verlof of scholing vervangen de pedagogisch medewerkers van de groep elkaar. Mocht dat 

niet lukken dan werkt er een pedagogisch medewerker van de Flexpool van SKSG. 



De kinderen kunnen vanuit hun vaste groep uitwijken naar een andere groep om mee te doen aan spel of 

(knutsel-) activiteiten. Het aantal medewerkers dat op de groep werkt is afhankelijk van het aantal kinderen en 

hun leeftijd.  

 

We werken volgens het wettelijk vastgestelde beroepskracht- kind ratio, hetgeen betekent dat één pedagogisch 

medewerker aanwezig is voor: 

8 kinderen van 2 tot 3 jaar,  

8 kinderen van 3 tot 4 jaar,  

8 kinderen van 2 t/m 6 jaar (Juniorgroep) 

10 kinderen van 4 t/m 7 jaar  

 

Wij werken met het 4-ogenprincipe, hoe dit op Picasso geregeld is staat in ons beleid Veiligheid en Gezondheid 

beschreven. 

 

Locatie-overstijgend opvangen: 

In alle schoolvakanties worden de kinderen opgevangen bij SKSG Kastanjeplein, Nieuwstad 12.  

Dit doen wij omdat we op deze manier voor de BSO kinderen grotere activiteiten en uitstapjes aan kunnen bieden. 

Voor de KDV kinderen kunnen we op deze manier nog groepsopvang aanbieden (dit omdat de peuterspeelzaal 

kinderen in de vakanties niet aanwezig zijn). 

  

Openingstijden kindcentrum en Drie uursregeling 

Wij zijn geopend van 7.30 tot 18 uur. De Voorschoolse opvang wordt geboden van 7.30-8.30 uur, de Naschoolse 

opvang vanaf 14.00 uur. 

De drie uurs regeling is van toepassing van 8.00 tot 9.00, 17.00 tot 18.00 en van 12.45 tot 13.45 uur 

(pauzetijden). Daar buiten om voldoen we aan de BKR norm (Beroepskracht Kind Ratio).  

 

De BSO bedient alleen de volgende school 

➢ OBS Borgmanschool: Locatie; Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat.  

De kinderen worden uit de klas opgehaald, de school gaat om 14.00 uur uit. Tijdens vakanties is de BSO de 

gehele dag geopend. 

De BSO is alle margedagen geopend die aan het begin van het schooljaar door de scholen aan ons zijn 

meegedeeld. 

 

In de vakanties organiseren we vaak extra activiteiten zoals een uitstapje naar de kinderboerderij, de bioscoop, 

het blote voetenpad etc. Daarom vragen wij ouders de kinderen voor 10.00 uur te brengen en na 17.00 uur op te 

halen. Ook vragen wij uw medewerking bij het tijdig afmelden van de kinderen.  

Tijdens deze uitstapjes of grote activiteiten buiten de deur, zorgen we altijd dat er 1 pedagogisch medewerker 

extra meegaat bovenop het verplichte aantal, zodat deze als vliegende keep kan assisteren.  

 

Met de Borgmanschool zijn er overleggen over de mogelijkheid een gezamenlijk IKC (Integraal KindCentrum) te 

vormen. 

 

Startblokken 

Wij werken op beide groepen met het VVE programma Startblokken (voor meer informatie zie paragraaf 3.2 in de 

algemene informatie). We proberen hierbij zoveel mogelijk aan te sluiten bij de thema’s van de school. Dit Vroege 

Voorschoolse Educatieprogramma sluit mooi aan bij het Ontwikkelingsgericht Onderwijs (OGO) dat de 

onderbouwgroepen bieden. Voor de kinderen is er zo een herkenbare doorgaande lijn, ook na schooltijd. 

 

  



 

Traktatiebeleid 

Wij bieden gezonde voeding aan. Ook tijdens het vieren van verjaardagen, geboorte, of feesten op de locatie willen 

we ons houden aan het voedingsbeleid. We vragen ouders dan ook om op gezonde traktaties te trakteren. Voor 

eventuele tips op dit gebied kunnen zij met de pedagogisch medewerker overleggen. 

 

Bereikbaarheid Locatie 

SKSG Picasso  

Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat 33  

9712 SC Groningen  

Telefoon: 050-2807653, Email: picasso@sksg.nl  

 

Manager Kindcentrum 

Carin Bos 

Werkdagen:  maandag t/m donderdag 

Email:  c.bos@sksg.nl 

Telefoon: 06-49675765 

 

Contact Service Centrum 

SKSG klantenservice  

Heresingel 10  

9711 ES Groningen 

050 – 317 13 90 

klantadvies@sksg.nl (Bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur) 

www.sksg.nl 
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