Locatiewijzer van SKSG Dolfijn
(kdv / psz)
Deze locatiewijzer is een locatie gebonden aanvulling op onze Algemene informatie voor KDV en PSZ ouders.
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Ruime, huiselijke locatie in voormalig schoolgebouw
Volop ruimte om te spelen, ontwikkelen en ontdekken
Grote, uitdagende, volledig afgeschermde tuin
Kleinschalig en persoonlijk
VVE programma Startblokken

Inleiding
SKSG Dolfijn is gevestigd in een sfeervol pand in de zeeheldenbuurt, waar we ons met hart en ziel inzetten voor
kinderen tussen 0 – 4 jaar.
Dolfijn ademt een gemoedelijke en huiselijke sfeer, waar volop ruimte is om te spelen en te ontwikkelen. Door de
gezellige, huiselijke sfeer en de liefdevolle aanpak voelen kinderen zich snel bij ons thuis.
De sleutelwoorden voor Dolfijn zijn ruimte, licht en helderheid. Dit geldt niet alleen voor de groepsruimtes met
hun eigentijdse voorzieningen, maar zeker ook voor onze gangen, waarin de kinderen, ook bij slecht weer, naar
hartenlust kunnen spelen, fietsen, rennen en gymmen.
De kinderen van Dolfijn spelen veel buiten in de grote sfeervolle en afgeschermde tuin met karakteristieke oude
bomen, overdekte zandbak, spannende hoekjes, glijbaan en klimtoestel,
Bij Dolfijn werkt een zeer ervaren team pedagogisch medewerkers. Zij zijn enthousiast en betrokken en bieden
ieder kind een veilige en warme omgeving.

De groepen
Bij SKSG Dolfijn hebben we drie groepen:
Kwalletjes

0 - 2 jaar

maximaal 12 kinderen. In deze groep werken 3 vaste beroepskrachten

Piraten

2 - 4 jaar

maximaal 16 kinderen. In deze groep werken 3 vaste beroepskrachten

Zeemeerminnen

0 - 4 jaar

maximaal 12 kinderen. In deze groep werken 3 vaste beroepskrachten

Vikings

3 - 4 jaar

maximaal 8 kinderen. In deze groep werkt 1 vaste beroepskracht

Alle kinderen zitten in een eigen stamgroep waaraan maximaal 3 vaste pedagogisch medewerkers verbonden
zijn. Zij werken volgens een basisrooster op de groep. Bij ziekte, verlof of scholing vervangen de collega’s elkaar.
Mocht dat niet lukken, dan werkt er iemand van de flexpool van SKSG.
Voor de 0-jarigen werken we, afhankelijk van de grootte van de groep, met 2 of 3 vaste pedagogisch
medewerkers. Per dag is er tenminste één van deze pedagogisch medewerkers het grootste gedeelte van de dag
werkzaam in de stamgroep van het kind. Echter kan hier, bij vakantie, scholing en ziekte van afgeweken
worden. Bij ziekte/afwezigheid van een van de twee vaste gezichten (0-jarigen) handelen wij als volgt:
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1. Het tweede vaste gezicht wordt benaderd.
2. De vaste gezichten van de andere groepen worden benaderd.
3. Teamflexers uit de regio of van de Flexpool van SKSG worden benaderd.
Als we activiteiten buiten Dolfijn organiseren gaan er altijd voldoende pedagogisch medewerkers mee om dit te
begeleiden.

Het vier-ogen-principe
Op het kinderdagverblijf werken wij volgens het vier-ogen-principe. Dat betekent dat we ervoor zorgen dat de
beroepskracht of de beroepskracht in opleiding de werkzaamheden uitsluitend kan verrichten terwijl hij/zij
gezien of gehoord kan worden door een andere volwassene.
Bij Dolfijn werken we veel met de deuren open. Je kunt elkaar zien en horen. Er heerst een open
aanspreekcultuur. Pedagogisch medewerkers zijn nooit alleen in het gebouw .

Traktatiebeleid bij Dolfijn
Jarig zijn is een feestje waard. Bij Dolfijn zorgen wij dat het een bijzondere feestelijke dag is voor het kind.
Trakteren is altijd iets wat de kinderen erg leuk vinden om te doen. Ze zijn trots dat ze iets leuks, lekkers of
moois van thuis mee hebben om uit te delen. SKSG zet zich in om de kinderen in een gezonde omgeving op te
laten groeien en daarom hebben we ons traktatiebeleid daar op aangepast. We vinden het belangrijk dat
kinderen kunnen blijven trakteren maar dan wel op een gezonde traktatie. Op internet zijn vele leuke en
gezonde traktaties te vinden. Denk daarbij aan: fruit, soepstengels, groente, gedroogd fruit en nog meer
gezonds. Sites om op te kijken voor ideeën zijn:
• gezondtrakteren.nl
• kindertraktatiesgezond.nl
• google (gezonde traktatie intypen en dan bij afbeeldingen kijken)
Trakteren is natuurlijk altijd een keuze, het is geen verplichting. Soms zijn er ouders (vooral bij de babygroepen)
die het nog niet nodig vinden omdat het kind het nog niet bewust mee maakt. Ook zijn er weleens ouders die bij
het afscheid een cadeautje voor de groep willen geven, in plaats van iets eetbaars. Denk daarbij aan: een boekje,
spelletje of leerzaam speelgoed. (Wij krijgen liever geen speelgoed met licht en geluid.)

Thema activiteiten / VVE Startblokken
Bij SKSG Dolfijn werken we met het voor- en vroegschoolse educatie (VVE) programma ‘Startblokken’. VVE
Startblokken is bedoeld om de ontwikkeling van kinderen van 2,5 tot 4 jaar te stimuleren. Hierbij worden alle
ontwikkelingsgebieden aangesproken (o.a. taalontwikkeling, motorische ontwikkeling, sociaal – emotionele
ontwikkeling)
Aansluiten bij de ontwikkeling van jonge kinderen is een belangrijk uitgangspunt van Startblokken. Er wordt
gekeken naar wat een kind al kan en waar gestimuleerd kan worden, maar vooral ook naar wat een kind leuk
vindt om te doen!
Elke peuter die gebruik maakt van onze peuterspeelzaal opvang kan vanaf 2 jaar oud gebruik maken van 16 uren
VVE aanbod.
De overheid stelt dat kinderen in de periode vanaf 2,5 jaar tot 4 jaar een aanbod moeten kunnen krijgen van 960
uren VVE. Bij SKSG organiseren we dit door wekelijks 16 uren peuterspeelzaal opvang aan te bieden gedurende
40 schoolweken in een jaar. Hierdoor ontvangt iedere peuter 16 x 60 weken = 960 uren voorschoolse educatie.
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Openingstijden kindercentrum en drie-uurs regeling
KInderdagverblijf Dolfijn is geopend van maandag t/m vrijdag van 7.30 tot 18.00 uur. Er is de mogelijkheid voor
verlengde opvang in de ochtend vanaf 7.00 uur.
Wij zijn gedurende het gehele jaar geopend, behalve op alle nationaal erkende feestdagen.
De wet bepaalt dat je in de kinderopvang op een dag drie uur mag afwijken van de beroepskracht-kindratio
(BKR). De BKR bepaalt hoeveel pedagogisch medewerkers op het aantal kinderen aanwezig moet zijn,
Bij Dolfijn mogen we op de volgende tijden afwijken:
Voor de Kwalletjes en de Zeemeerminnen:
Van 8.15 - 9.00 uur

0,75 uur

Van 13.00 - 14.30 uur

1,5 uur (pauze tijden)

Van 17.00 - 17.45 uur

0,75 uur

Voor de Piraten en Vikings:
Van 8.15 - 9.00 uur

0,75 uur

Van 13.30 - 14.30 uur

1,0 uur (pauze tijden)

Van 16.30 - 17.45 uur

1,25 uur

Bereikbaarheid locatie
SKSG Dolfijn
Adres

Witte de Withstraat 18, 9726 ED Groningen

Telefoon

050-3188071

E-mailadres

dolfijn@sksg.nl

Website

www.sksg.nl/sksg-dolfijn

Alle groepen hebben een eigen telefoonnummer:
Zeemeerminnen

050-3132793

Kwalletjes

050-3136680

Piraten

050-3137246

Vikings

06-25221820

Manager kindercentrum
Marike Gorter is de manager Kindcentrum van de SKSG locaties in de Rivierenbuurt.
Zij werkt op maandagmorgen, dinsdag, donderdag en vrijdag.
Marike is bereikbaar op het e-mailadres: m.gorter@sksg.nl of telefonisch via het nummer: 06-33185858

Contact Service Centrum
SKSG Klantadvies
Heresingel 10
9711 ES Groningen
050 – 317 13 90
Bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur
klantadvies@sksg.nl
www.sksg.nl
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Oudercommissie
Dolfijn heeft een oudercommissie. De oudercommissie behartigt de belangen, met betrekking tot de opvang,
van de kinderen en vertegenwoordigt hierin de ouders en verzorgers. Voor contact kunt u mailen met de OC:
oc.dolfijn@sksg.nl .
Bent u geïnteresseerd in een vrijwillige functie binnen de oudercommissie, dan kunt u dit ook laten weten via
onderstaand e-mailadres: a.postema@sksg.nl

Algemene informatie
Op www.sksg.nl kunt u veel informatie vinden over de kinderopvang die SKSG biedt. U vindt hier 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

Bijlage 1
Wij hebben een vast dagritme
Door een vaste dagritme bieden wij de kinderen voorspelbaarheid. Het kind weet wat er gaat gebeuren en
ervaart zodoende een veilig en vertrouwd gevoel. 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.
Ons dagritme ziet er als volgt uit:
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
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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. Ieder kind heeft een eigen bakje met daarin zijn persoonlijke
spullen zoals reservekleding.

Wij werken kindercentrum-breed en vangen de kinderen in maximaal twee stamgroepen
op
Kinderen zijn nieuwsgierig en ondernemend en willen soms graag op een andere stamgroep spelen. Op
sommige momenten van de dag kunnen de deuren van sommige groepen “letterlijk” openstaan en kunnen de
kinderen die dat leuk vinden een tijdje op een andere groep spelen. Sommige peuters vragen of ze op een andere
groep mogen spelen, bijvoorbeeld omdat er een vriendje op deze groep zit, er ander speelgoed is of er een
spannende activiteit plaatsvindt. De kinderen kunnen, wanneer zij dit aangeven, altijd weer terug naar hun
eigen groep. Soms verlaten kinderen de groep i.v.m. kindercentrum-brede activiteiten zoal. Ook bij
bovenstaande activiteiten houden wij ons aan de wettelijk regels m.b.t. beroepskracht -kind ratio zoals
beschreven.
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”.

We houden ons aan de wettelijk regels m.b.t. beroepskracht -kind ratio
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

Bijlage 2

Locatiewijzer Dolfijn

augustus 2021

Locatiewijzer Dolfijn

augustus 2021

