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Locatiewijzer* van SKSG Battello  

(KDV/PSZ) 

 

Op zoek naar persoonlijke aandacht? Welkom bij SKSG Battello! 

 
- Kleinschalig én persoonlijk 

- In, en met de Boerhaaveschool (locatie: Veenweg) 

- Peuterspeelzaal, Kinderdagverblijf en BSO onder één dak 

- Veilige, uitdagende en prachtige 

groene (eigen) tuin 

- Voor- en Vroegschoolse Educatie 

(VVE) 

 

Bij ons staan de kinderen centraal. Wij helpen hen graag bij 

het opgroeien tot zelfstandige en zelfbewuste mensen. 

Kinderen groeien van een positieve benadering, liefde en 

aandacht. Bij SKSG Battello zorgen wij ervoor dat kinderen 

vanuit een veilig en vertrouwd gevoel de wereld kunnen 

ontdekken.   

   

Dat ontdekken mag best spannend en uitdagend zijn.  

Wij creëren situaties waarin de ontwikkeling actief wordt  

gestimuleerd. Kinderen moeten de ruimte krijgen om zich te 

ontwikkelen, door de inrichting maar ook door het aanbod van 

verschillend materiaal en activiteiten.  

 

SKSG Battello is gevestigd in de Boerhaaveschool, waar we voor de 0-4 

jarigen een eigen vleugel tot onze beschikking hebben met 4 grote groepsruimtes en een royale hal. Onze 

KDV groepen beschikken over een eigen veilige, uitdagende prachtige groene tuin, daarnaast kunnen we 

natuurlijk ook gebruik maken van het ruime schoolplein. Dit biedt de mogelijkheid voor de kinderen om 

lekker buiten te spelen. Ook kunnen de kinderen volop bewegen, dansen en springen in onze zogenoemde 

Cuscini Stanza (betekenis: kussenruimte), een ruimte vol matten, klim- en klautermateriaal. Als de kinderen 

4 jaar worden kunnen ze doorstromen naar onze BSO-groep; Bella Cabina. Wanneer de kinderen ongeveer 

3 jaar zijn maken zij spelenderwijs al kennis met de BSO, door regelmatig een bezoekje te brengen en te 

spelen op Bella Cabina. Hierdoor voelt de doorstroom heel natuurlijk en veilig voor de kinderen. Onze BSO 

heeft een eigen locatiewijzer deze kunt u vinden op onze website: sksg.nl/locaties/sksg-battello. 
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Openingstijden kindercentrum 

Ons kindercentrum is van maandag tot en met vrijdag geopende van 7.30 tot 18.00 uur. Verlengde opvang 

is mogelijk vanaf 7.00 uur en ook kunt u verlengde opvang afnemen tot 18.30 uur. Voor meer informatie 

over onze diensten en mogelijkheden kunt u contact opnemen met ons klantadviesteam via 050-317 1390 

 

Pikler 

Ontwikkelen in je eigen tempo, vrije beweging, vrij spel en een respectvolle verzorging zijn de 

sleutelwoorden van Emmi Pikler waardoor wij ons op de babygroepen laten inspireren.   

 

VVE Startblokken 

Op Battello werken we met het voor- en vroegschoolse educatie (VVE) programma Startblokken. Het 

programma is bedoeld om de ontwikkeling van kinderen van 1,5 tot 4 jaar te stimuleren, waarbij alle 

ontwikkelingsgebieden (o.a. motorische ontwikkeling, taalontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling) 

worden aangesproken. We bieden álle kinderen op Battello (Peuterspeelzaal én Kinderdagopvang) het VVE 

programma Startblokken aan. De kinderen van de Peuterspeelzaal stromen tijdens het VVE programma in 

bij de peutergroepen, op die manier krijgen álle kinderen de kans om spelend te leren. 

 

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. 

Aansluiten bij de ontwikkeling van jonge kinderen is een belangrijk uitgangspunt van dit programma. 

Activiteiten worden aangeboden vanuit de thema’s die aansluiten bij Startblokken, maar de activiteiten 

komen ook vaak uit de kinderen zelf of er wordt een creatieve activiteit gepland die los staat van het 

thema. Het gaat bij Battello vooral om het hebben van plezier! 

 

Spelactiviteiten worden veel in de eigen stamgroep georganiseerd, maar kunnen ook wanneer kinderen 

zich veilig genoeg voelen in de andere groepsruimtes plaatsvinden (voor meer informatie over ons VVE 

programma Startblokken zie paragraaf 3.2 in de algemene informatie). 

 

De groepen 

Op SKSG Battello willen we dat de kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen in een veilige en vertrouwde 

omgeving. Daarom doen wij ons best om een huiselijke sfeer neer te zetten. Daarnaast willen we de 

kinderen voldoende uitdaging bieden. Elk kind wordt geplaatst in een stamgroep en krijgt een vaste 

mentor. Dit geldt ook voor kinderen, die op wisselende dagen (flexibel) opgevangen worden. De stamgroep 

fungeert als “thuisbasis” voor het kind: een veilige haven van waaruit het kind de wereld kan ontdekken en 

verkennen. SKSG Battello kent de volgende 3 stamgroepen: 
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SKSG Battello kent de volgende 4 stamgroepen: 

 

Naam groep Leeftijdsopbouw Maximale groepsgrootte 

Stella 0-2 jaar 12 kinderen 

Nuvola 0-2 jaar 12 kinderen 

Luna 1,5-4 jaar 13 kinderen 

Farfalla 2-4 jaar 16 kinderen 

We werken op alle groepen met vaste, vertrouwde beroepskrachten 

 

 

Continuïteit,  een veilige- en vertrouwde omgeving en inzet van bekende gezichten spelen een belangrijke 

rol op Battello. Ieder kind op Battello heeft een mentor. Deze mentor werkt op de groep waar het kind is 

geplaatst. Op de groepen werken we alle dagen met tenminste één vaste beroepskracht. Afhankelijk van de 

bezetting zetten we en tweede vaste beroepskracht in. Daarnaast werken we op Battello met de 

zogenoemde teamflexer: een vaste inval die inzetbaar is op alle groepen van Battello (KDV en BSO). 

We zetten bij verlof en/of afwezigheid van de vaste beroepskracht zoveel mogelijk deze teamflexer, of een 

van de andere vaste medewerkers van de andere KDV/BSO-groepen, in. Hierdoor kennen de kinderen alle  

medewerkers die op Battello werken en zien zij altijd een bekend gezicht ook bij verlof en/of afwezigheid 

van de vaste beroepskracht. Op deze manier bewaken wij de continuïteit, de veilige- en vertrouwde 

omgeving en bieden wij zoveel mogelijk vaste en bekende gezichten. 

 

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.  

 

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 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 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. SKSG Battello gaat ook elke dag naar buiten.  
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voor de baby’s geldt in dit geval, dat wij ons -ongeveer tot 1 jaar- zo veel mogelijk 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. 

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. 

 

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 vangen wij kinderen gedurende een overeengekomen periode naast de eigen stamgroep ook op in 

één andere stamgroep. Voor opvang in deze tweede stamgroep vragen wij altijd schriftelijke toestemming 

van de ouders. Dit wordt geregeld via het toestemmingformulier “Opvang in een 2e stamgroep”. Kinderen 

maken gedurende een week ten hoogste gebruik van twee stamgroepen. 

 

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 

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

 

Onze baby’s krijgen ten hoogste twee vaste pedagogisch medewerkers toegewezen. Per dag is er tenminste 

één van deze pedagogisch medewerkers het grootste gedeelte van de dag werkzaam in de stamgroep van 

het kind. 

Op de peutergroepen werken wij met drie vaste pedagogisch medewerkers, die met elkaar de diensten in 

de week delen. 

Bij afwezigheid van één van de 2 of 3 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. Mocht dat niet lukken dan werkt er een pedagogisch medewerker van de Flexpool van SKSG. 
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Drie-uurs regeling: 

Op een volledige opvang-dag mogen we drie uur afwijken van de beroepskracht-kind ratio. Deze regeling 

bepaald hoeveel pedagogisch medewerkers op het aantal kinderen aanwezig moet zijn,  

 

Op Battello mogen we op de volgende tijden afwijken:  

Van 8.45 tot 9.30 uur       0,75 uur                                 

Van 12.30 tot 14.00 uur            1,5 uur (pauzetijden)  

Van 17.00 tot 17.45 uur             0,75 uur  

 

 

Dit betekent dat wij tussen 9.00 en 12.30 uur en tussen 14.30 en 17.00 uur bij een meer dan halfvolle 

groep altijd 2 pedagogisch medewerkers inzetten. Voor 8.15 en na 17.45 uur laat deze regeling toe dat er 

op deze tijden afgeweken wordt van het leidster kind ratio, waarbij minimaal de helft van het aantal in te 

zetten beroepskrachten wordt ingezet. 

 

Trakteren: Hieperdepiep, er is er één jarig! 

Dat betekent een feestje en trakteren. 

Trakteren is altijd iets wat de kinderen erg 

leuk vinden om te doen. 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: (gedroogd) fruit, soepstengels, groente en nog meer gezonds. Voor onze 

richtlijnen en leuke inspiratie: http://www.voedingscentrum.nl/nl/thema-s/trakteren-voor-kinderen-

kindertraktaties.aspx 

 

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. 

 

Oudercommissie: 

SKSG Battello 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 kun je mailen 

naar: oc.battello@sksg.nl. Ben je geïnteresseerd in een vrijwillige functie binnen de oudercommissie, dan 

kun je dit ook laten weten via dit e-mailadres.  

 

Bereikbaarheid Locatie: 

SKSG Battello (we hebben een aparte vleugel in de Boerhaaveschool) 

Veenweg 1 

9728 NH Groningen 

050-5256901 

http://www.voedingscentrum.nl/nl/thema-s/trakteren-voor-kinderen-kindertraktaties.aspx
http://www.voedingscentrum.nl/nl/thema-s/trakteren-voor-kinderen-kindertraktaties.aspx
mailto:oc.battello@sksg.nl
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Alle groepen hebben een eigen telefoonnummer: 

Stella:     050-5279406 

Nuvola:    050-5279356 

Luna:   050-5279105 

Farfalla:   050-5272659 

Bella Cabina/BSO: 06-49494916 

Wij zijn via battello@sksg.nl ook heel goed per mail te bereiken. 

 

 

 

Manager Kindcentrum: 

Micha van Houdt  

T - 06-49494531     

E - m.vanhoudt@sksg.nl  

Werkdagen zijn maandag, dinsdag, woensdagochtend, donderdag en vrijdagochtend  

SKSG Klantadvies: 

Heresingel 10 

9711 ES Groningen 

T - 050-3171390 

E - klantadvies@sksg.nl 

Bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur 
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BIJLAGE 2 

 

 

 

 

 


