
Locatiewijzer van SKSG Bengelhuus kinderdagverblijf (KDV), peuterspeelzaal 

(PSZ) en buitenschoolse opvang (BSO). 

 

Inleiding 

Bij SKSG Bengelhuus heerst een warme, huiselijke sfeer en de kinderen krijgen veel persoonlijke aandacht. 

Wij combineren de voordelen van een individuele benadering met onze ervaring en professionaliteit. Je 

kunt ons vinden in Dorpshuis De Dörpstee in Noordhorn. 

 

De groepen 

Ons kindercentrum kent de volgende (stam) groepen;  

• KDV groep 0-4 jaar  max 12 kinderen  2 pedagogisch medewerkers 

• BSO groep  4-12 jaar max 15 kinderen  2 pedagogisch medewerkers 

• PSZ Harlekijntje 2-4 jaar  max 16 kinderen 2 pedagogisch medewerkers 

 

Openingstijden kindercentrum 

We zijn geopend van 7.30 tot 18.00 uur. Wij bieden Voorschoolse opvang aan van 7.30-8.30. Daarnaast is 

er een mogelijkheid om structureel verlengde opvang in te kopen per half uur van 7.00 uur tot 7.30 uur en 

van 18.00 uur tot 18.30 uur. Ook bieden wij de mogelijkheid tot flexibele opvang. 

 

De opvangvormen hebben elk een eigen keuken en delen de entree, speelhal, verschoonruimte en 

toiletten. Als er na schooltijd een grotere groep kinderen van de BSO is, maken zij gebruik van de leefruimte 

van de peuterspeelzaal. De beide leefruimtes hebben, door de verschillende inrichting, kleurgebruik en 

diverse speelhoeken, steeds een hele eigen sfeer. SKSG Bengelhuus heeft een ruimte tuin die voldoende 

veiligheid maar ook uitdaging biedt voor de kinderen in de leeftijd van 0-13 jaar. Er zijn verschillende 

speeltoestellen, speelmateriaal en rijdend materieel.  

 

Piramide  

Op het kinderdagverblijf werken wij op de peutergroepen met het VVE programma Piramide (voor meer 

informatie zie paragraaf 3.2 in de algemene informatie). 

 

Het “Vierogen en –oren principe” 

Op Bengelhuus grenzen de groepen aan de hal waardoor je gemakkelijk bij elkaar naar binnen en buiten 

kunt lopen. Naast de KDV groep ziet er ook een peuterspeelzaal en BSO groep in het gebouw. In elke groep 

zijn ramen waardoor je vanaf de hal en buiten gemakkelijk naar binnen kunt kijken.  

 

Het 4 ogen principe SKSG zorgt voor zo’n optimaal mogelijke veiligheid op onze kindercentra. Het 4 ogen- 

en orenprincipe houdt in: ‘de houder van een kindercentrum organiseert de dagopvang op zodanige wijze, 

dat de beroepskracht of de beroepskracht in opleiding de werkzaamheden uitsluitend kan verrichten terwijl 

hij gezien of gehoord kan worden door een andere volwassene’. Hiervoor zijn SKSG-brede maatregelen 

getroffen. Tijdens vakanties of op rustige dagen kan het voorkomen dat 1 pedagogisch medewerkers 

voldoende is voor het aantal kinderen dat komt. Mocht dit voorkomen, dan kijkt er een collega via een 

camera mee op locatie Pinokkio in Zuidhorn. Deze beelden zijn alleen door de aangewezen collega’s op 

locatie Pinokkio te bekijken. Daarnaast kan de manager kindcentrum altijd onverwacht langs komen. Met 

het cameratoezicht en het onverwachte bezoek van de manager borgen wij de veiligheid binnen locatie 

Bengelhuus.  

 



 

De BSO bedient de volgende school: 

➢ SWS de Vlieger in Noordhorn.  

 

Bereikbaarheid Locatie 

SKSG Bengelhuus 

Noorderweg 61 c 

9804 RL  NOORDHORN  

Telefoon:  06-22918732 

Email:   bengelhuus@sksg.nl 

 

Manager Kindcentrum 

Frans van der Weg 

Werkdagen:  maandag t/m vrijdag 

Email:  f.vanderweg@sksg.nl 

Telefoon: 06-49493788 

 

SKSG Service centrum 

Heresingel 10  

9711 ES GRONINGEN  

Algemeen:  050-3137727 (Bereikbaar op werkdagen van 8:30 tot 17:00 uur) 

Email:   klantenservice@sksg.nl 

www.sksg.nl 
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