
 
Locatiewijzer van SKSG Kastanjeplein kinderdagverblijf (KDV), 

peuterspeelzaal (PSZ) en buitenschoolse opvang (BSO). 
 

• Babygroepen met gespecialiseerde medewerkers 

• De enige peuterspeelzaal in de binnenstad 

• Buitenspeelplaats met grote zandbak en verschillende speeltoestellen 

• Groot en gevarieerd activiteitenaanbod 

• Een kookatelier 

• Een knutselatelier 

 

Inleiding  

SKSG Kastanjeplein is een typisch stads kindcentrum met een fraaie, royale tuin waar klein en groot volop kunnen 

genieten. Kinderen leren bij ons in contact met anderen te ontdekken wie ze zijn en respect te hebben voor de 

eigenheid van andere mensen. Het enthousiaste team van pedagogisch medewerkers van SKSG Kastanjeplein 

zorgt er iedere dag weer voor dat kinderen met plezier bij ons komen. Voor ieder kind is er wel iets te doen bij 

SKSG Kastanjeplein! Nieuwsgierig naar ons gebouw en onze tuin? Bekijk de virtuele tour op de website.  

 

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. 

Voor de baby’s geldt in dit geval, dat wij ons -ongeveer tot 1 jaar- volledig aanpassen aan het ritme dat de baby 

thuis gewend is. Dit houdt ook in dat er voor moeders altijd plaats en tijd is om de baby borstvoeding te komen 

geven. Maar ook kan de thuis afgekolfde borstvoeding in een flesje worden meegeven. 

 

Dagritme KDV 

Rond 9.30 uur gaan we met de kinderen fruit of een cracker eten en (vruchten)thee of water drinken. Tot de 

broodmaaltijd is er tijd voor allerlei activiteiten, zoals verschillende ontwikkelingsgerichte activiteiten van 

Startblokken of Piramide en het vrije spel.   

Rond 11.30 uur eten we met de kinderen een broodmaaltijd en krijgen de kinderen (karne)melk. Na de lunch 

gaan de meeste kinderen een dutje doen. Uiteraard gaan kinderen, die eerder willen slapen,  eerder naar bed. 

Ook dit wordt afgestemd op de individuele behoefte van het kind. Voor de kinderen die wakker blijven is er tijd 

voor allerlei activiteiten en het vrije spel.   

Rond 15.00 a 15.30 uur krijgen de kinderen weer iets te drinken en te eten. Daarna is er weer tijd voor allerlei 

activiteiten, zoals verschillende ontwikkelingsgerichte activiteiten van Startblokken of Piramide of het vrije spel. 

Rond 17.00 krijgen de kinderen eventueel nog iets te eten en te drinken aangeboden. 

Een dagritme biedt kinderen regelmaat en een vertrouwd gevoel. Ook leren ze op deze manier ‘wat tijd is’. De 

kinderen ervaren bijvoorbeeld dat zij, na het broodje eten of na een versnapering aan het eind van de middag, 

weer worden opgehaald. Tevens zien we deze vaste momenten als een rustmoment voor de kinderen. Even 

bijkletsen met elkaar, maar ook leren naar elkaar te luisteren en op elkaar te wachten. Het is zeer wenselijk dat 

deze momenten niet verstoord worden. 

Verschonen van luiers; 

Bij kinderen die een luier dragen wordt regelmatig gecontroleerd of ze aan een verschoning toe zijn. Dit gebeurd 

op vaste tijden maar ook  tussendoor. Als een kind vieze kleren heeft door bijvoorbeeld een "ongelukje" wordt het 

kind natuurlijk direct verschoond. We vragen ouders daarom reservekleding voor hun kind mee te nemen. In geval 

van nood hebben we op het kindercentrum altijd wat kleding op voorraad. 



Dagritme BSO 

BSO tijdens een reguliere schooldag 

Op de buitenschoolse opvang hebben we te maken met verschillende tijden waarop de kinderen vrij zijn van 

school. De meeste kinderen halen we op, sommigen komen zelfstandig. Als alle kinderen binnen zijn gaan we 

gezamenlijk iets drinken of eten. De kinderen kiezen daarna waar, met wie en waarmee zij gaan spelen. Dit kan 

binnen of buiten zijn. De pedagogisch medewerkers bieden activiteiten aan en ondersteunen de kinderen bij hun 

keuze en het samenspel met andere kinderen. Tussendoor wordt de kinderen fruit aangeboden en kunnen zij 

water of  thee drinken naar behoefte. 

BSO tijdens een vakantie of margedag 

Tussen 7.30 uur en 9.00 uur arriveren alle kinderen. De kinderen worden gebracht of komen zelfstandig naar de 

BSO. Als alle kinderen binnen zijn gaan we gezamenlijk iets drinken of eten en bespreken we met de kinderen wat 

we gaan doen.  

Rond 12.00 uur lunchen we met de kinderen. Tussen 12.30 uur en 13.00 uur worden de kinderen eventueel 

gehaald en gebracht. Na de lunch voortzetting van het ochtendprogramma. Op schoolvrije middagen bespreken 

we tijdens de lunch met de kinderen wat zij de middag willen doen. De kinderen worden verschillende activiteiten 

aangeboden waar de kinderen uit kunnen kiezen. Ook vrij spel binnen en buiten is mogelijk. 

Halverwege de middag en rond 17.00 krijgen de kinderen nog weer iets te eten en drinken aangeboden. Kinderen 

worden. Tussen 16.00 en 18.00 uur worden de kinderen gehaald. 

 

De groepen 

Ons kindcentrum kent de volgende (stam) groepen;  

• Uiltjes   0-2 jaar  max 12 kinderen  

• Egeltjes  0-2 jaar  max 12 kinderen 

• Eekhoorntjes  2-4 jaar  max 16 kinderen  

• Vlinders  3-6 jaar  max 16 kinderen 

• Kevers  4-8 jaar  max 20 kinderen 

• Boomhut 4-12 jaar max 20 á 24 kinderen per stamgroep  

 

Onze baby’s krijgen ten hoogste twee vaste pedagogisch medewerkers toegewezen. Wanneer er meer dan twee 

pedagogisch medewerkers nodig zijn op de groep zijn er drie vaste medewerkers.  

Op de peutergroepen 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 zijn er wijkflexers voor de Centrumwijk, waar Kastanjeplein in valt, die bij vrije dagen, e.d. ingezet 

worden Zij zijn ook een bekend gezicht voor de kinderen. 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 of worden ze vervangen 

door een andere collega van de locatie.  

 

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

(knutsel-)activiteiten. Soms vangen wij kinderen gedurende een overeengekomen periode naast de eigen 

stamgroep ook op in één andere stamgroep. Voor de opvang in deze tweede stamgroep vragen wij altijd 

schriftelijke toestemming van de ouders. Dit wordt geregeld via het toestemmingformulier “Opvang in een 2e 

stamgroep”.  

Soms maken we uitstapjes, dit kan rondom de locatie zijn of bijvoorbeeld op een crèche uitje ergens verder weg. 

Bij uitstapjes rondom, gaan we met de bolderkar op pad of zorgen we dat de kinderen aan de hand meegaan. 

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: 



3 kinderen van 0 tot 1 jaar  

5 kinderen van 1 tot 2 jaar 

8 kinderen van 2 tot 3 jaar 

8 kinderen van 3 tot 4 jaar 

8 kinderen van 3 t/m 6 jaar (Juniorgroep) 

10 kinderen van 4 t/m 6 jaar  

11 kinderen van 4 t/m 12 jaar 

12 kinderen van 8 t/m 12 jaar 

 

Wij werken op het KDV met het 4-ogenprincipe, hoe dit op Kastanjeplein geregeld is staat in ons beleid Veiligheid 

en Gezondheid beschreven. 

 

BSO De Boomhut bestaat in totaal uit 3 stamgroepen, de jongste groepen max 20 kinderen, de oudste groepen 

(8+) max 24 kinderen, hiervoor is hieronder een aparte werkwijze tafelgroepen beschreven: 

Op de BSO hebben we verschillende tafelgroepen. De tafelgroepen zijn ingedeeld op leeftijd. Op de zolder is de 

lage tafel voor de leeftijd 4/5 jaar, de middelste tafel is voor de leeftijd 6/7 en de voorste tafel voor de leeftijd van 

8/9. Kinderen van 9+ eten beneden in de keuken. 

Per tafelgroep is er een lijst met de namen van de kinderen die aan de tafel zitten. De lijst is per dag samen 

gesteld zodat je kunt zien welke kinderen er die dag aan de tafel zitten. De lijsten hangen zichtbaar bij de tafels. 

Elk kind weet bij welke tafel hij/zij zit. Hier wordt alleen van afgeweken in bijzondere omstandigheden. De namen 

van de kinderen zitten op kaartjes. Dit geeft de mogelijkheid om de kaartjes makkelijk te verplaatsen op het 

moment dat een kindje doorschuift naar de volgende leeftijdsgroep.  

 

In alle schoolvakanties worden de kinderen van SKSG Picasso Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat, opgevangen bij SKSG 

Kastanjeplein.  

Dit doen wij omdat we op deze manier voor de BSO kinderen van Picasso grotere activiteiten en uitstapjes aan 

kunnen bieden. Voor de KDV kinderen van Picasso kunnen we op deze manier nog groepsopvang aanbieden (dit 

omdat de peuterspeelzaal kinderen in de vakanties niet aanwezig zijn). 

 

De BSO bedient de volgende scholen 

➢ OBS Borgmanschool: Locaties; Jacobijnerstraat, Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat.  

➢ KBS Sint Michaelschool: Locatie Butjesstraat 

De kinderen worden allen lopend gehaald, alleen van de locatie aan de Vinkenstraat worden de kinderen met de 

fiets gehaald. 

Alle scholen gaan 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. De meeste 

activiteiten die we doen, doen we bewust in 2 leeftijdsgroepen 4-7 jaar en 7+ zodat de groep waarmee we op pad 

gaan niet al te groot wordt, we zorgen hierbij ervoor dat we niet boven de 30 kinderen uit komen. 

 

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

vormen. 

 

 

 

 



Openingstijden kindcentrum en Drie uursregeling 

Wij 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 drie uurs regeling is van toepassing van 8.00 tot 9.00, 17.00 tot 18.00 en voor de babygroepen van 12.30 tot 

13.30 uur, voor de peutergroepen en BSO van 13.00-14.00 uur (pauzetijden). Daar buiten om voldoen we aan de 

BKR norm (Beroepskracht Kind Ratio).  

 

Emmi Pikler, Startblokken 

Bij het kinderdagverblijf werken wij op de babygroepen volgens de visie van Emmi Pikler (voor meer informatie zie 

paragraaf 3.1 in de algemene informatie). Daarnaast werken de peutergroepen met het VVE programma 

Startblokken (voor meer informatie zie paragraaf 3.2 in de algemene informatie). 

 

Actieve BSO 

Onze BSO is een actieve BSO-locatie. De BSO werkt met een activiteitenkalender en gebruikt bij de 

activiteitenplanning de Meervoudige Intelligentie (voor meer informatie zie paragraaf 3.1 in de algemene 

informatie). 

 

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. Daarom verzorgen wij zelf op de locatie de traktatie van uw kind(eren). 

Samen met de kinderen zullen we de traktatie voorbereiden waarna zij deze mogen uitdelen. Geeft u vooral aan 

wanneer u de verjaardag op het KDV of de BSO wilt vieren. Wij maken er samen met uw kind een feestelijke dag 

van. 

 

Bereikbaarheid Locatie  

SKSG Kastanjeplein, Nieuwstad 12, 9711 JP Groningen  

Telefoon:  050 313 9828 

Email:   kastanjeplein@sksg.nl 

 

Manager Kindcentrum 

Carin Bos Werkdagen: maandag t/m donderdag 

Email:  c.bos@sksg.nl,  Telefoon: 06-49675765 

 

Contact Service Centrum 

SKSG Klantadvies, 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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