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Locatiewijzer van SKSG Bubbel en SKSG Bubbel Zeester 
Peuterspeelzalen, kinderdagverblijf en BSO 

 

 
 

• Onze locatie bevindt zich op het terrein van de Zijlen 
• We hebben een peuterspeelzaalgroep in het algemene gebouw èn in OBS de Beelen 
• Wij hebben een mooie ruime babygroep 
• Wij werken met Startblokken 
• Onze BSO is gericht op buitenspelen en kent vele soorten activiteiten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deze locatiewijzer is een locatie gebonden aanvulling op onze Algemene informatie voor KDV en PSZ ouders. 
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Inleiding  
 
Bij SKSG Bubbel SKSG Bubbel Zeester hebben wij een duidelijke visie op hoe we met onze kinderen om willen gaan. Wij 
vinden het belangrijk dat de kinderen zich welkom voelen. Wij bieden een veilige en vertrouwde opvang in een huiselijke 
sfeer. Kinderen hebben de ruimte en aandacht nodig om zelf hun eigen ‘ik’ te kunnen ontwikkelen. Dit doen we door te 
kijken en actief te luisteren naar de behoefte van een kind. We proberen ons in te leven in de gedachte van een kind en de 
wereld om hem/haar heen, zijn omgeving.  
 
Groepsopvang is goed voor de sociale ontwikkeling, zowel in de relatie tussen kinderen en de pedagogische medewerkers 
(PM-ers), als bij de relatie tussen kinderen onderling. Ze leren omgaan met elkaar en naar elkaar te luisteren. Maar ook het 
samen spelen, elkaar helpen, liedjes zingen of andere activiteiten samen doen, draagt een steentje bij aan de sociale 
ontwikkeling. Kinderen leren wat het effect is van hun eigen gedrag op die van de andere kinderen, leren om voor zichzelf op 
te komen (en elkaar te corrigeren waar dit nodig is). Kinderen stimuleren elkaar in hun verdere ontwikkeling. 
 
Voor foto’s of een virtuele tour bij SKSG Bubbel kunt u een kijkje nemen op https://www.sksg.nl/locaties/sksg-bubbel/ 
 
Babyopvang 
Maandag tot en met vrijdag 7.30 – 18.00 uur 
(verlengde opvang mogelijk tussen 7.00 – 7.30 uur en  18.00 – 18.30 uur) 
 
SKSG Bubbel heeft twee babygroepen. Bij de Guppies worden de jongste baby's tot 1 jaar opgevangen. Op maandag, dinsdag 
en donderdag gaan de allerkleinsten (tot 1 jaar) naar de Guppies. Op deze groep kunnen maximaal 8 kinderen opgevangen 
worden met drie pedagogisch medewerkers. Bij de Uiltjes betreft het de oudere baby's. Er worden maximaal 12 kinderen 
opgevangen met drie pedagogisch medewerkers. Op woensdag en vrijdag (de rustige dagen worden de baby's van beide 
groepen samengevoegd)  geschiedt opvang in de ruimte van de Uiltjes. Als u op een babygroep komt zult u de gemoedelijke 
sfeer voelen. Als uitgangspunt volgen we het ritme van uw kind. 
 
Elke baby krijgt twee vaste medewerkers, zodat hij/zij zich snel vertrouwd voelt. Zo bieden wij een veilige opvang in een 
huiselijke sfeer. In de knusse buitenruimte kunnen baby’s lekker spelen en slapen in de frisse buitenlucht.  
 
Op onze babygroepen laten we ons inspireren door de visie van Emmi Pikler. Bij deze visie staan de competenties en 
mogelijkheden van de baby en de stabiele band tussen baby en pedagogisch medewerker centraal. We gaat er vanuit dat 
kinderen zich beter ontwikkelen als ze de kans krijgen om ontdekkingen te doen en hun eigen fouten te maken. Als we ieder 
probleem voor de kinderen oplossen staan we hun mentale groei juist in de weg. Daarom geven we kinderen de ruimte. Dat 
betekent natuurlijk niet dat we ze geen aandacht geven. Integendeel: binnen de visie van Pikler wordt het belang van een 
warme interactie en een goede omgeving beklemtoond. 
 
We passen de visie van Emmi Pikler onder andere in de praktijk toe door een baby niet te vroeg (voordat ze het zelf kunnen) 
in de zithouding te zetten. We geven baby’s de mogelijkheid om vrij door de ruimte te bewegen, afgewisseld met momenten 
van individuele aandacht tijdens bijvoorbeeld het voeden en het verschonen (emotioneel bijtanken). Ook bieden we 
activiteiten (zintuiglijk gericht) en materialen aan die passen bij de individuele behoefte en de leeftijd van de baby. Op deze 
manier voldoen we aan de behoefte van veiligheid en aan de behoefte om te ontdekken. 
 
“Wanneer we de mogelijkheden van het kind en zijn zelfstandige activiteit vertrouwen en hem voor zijn eigen leerontwikkeling 
een ondersteunende omgeving bieden, is het tot veel meer in staat dan over het algemeen aangenomen wordt.” Emmi Pikler 
 
Peuteropvang 
Maandag tot en met vrijdag 7.30 – 18.00 uur 
(verlengde opvang mogelijk tussen 7.00 – 7.30 uur en  18.00 – 18.30 uur) 
 
Libelles; peutergroep in de leeftijd van 2-4 jaar. De kinderen worden opgevangen met twee pedagogisch medewerkers. Een 
doorstoom naar de BSO is mogelijk. Zie hiervoor onze locatiewijzer voor de BSO. 
 
Berenboot in de leeftijd van 2-4 jaar. Deze groep gebruiken wij als uitwijk mogelijkheid bij drukke dagen. Op die manier 
borgen we de rust en ruimte. De kinderen kunnen dan zelf kiezen waar en met wie ze willen spelen. Ouders worden hierover 
uiteraard geïnformeerd.  
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Peuterspeelzalen Kiekeboe en Zeester en VVE startblokken 
Bij SKSG Bubbel kennen we twee peuterspeelzalen: Kiekeboe in het gebouw van de overige Bubbel-groepen en SKSG Bubbel 
Zeester, die zich in OBS de Beelen bevindt. Kiekeboe is 5 ochtenden in de week open van 8.30 tot 12.30 uur; SKSG Bubbel 
Zeester is 4 ochtenden in de week open van 8.30 tot 12.30 uur. 
 
Bij Kiekeboe vangen we peuters op in de leeftijd van 2-4 jaar. Per dagdeel worden maximaal 14 kinderen opgevangen met 
twee pedagogisch medewerkers. De peuterspeelzaal is voor peuters van 2-4 jaar die 2 dagdelen, of indien nodig 4 dagdelen 
(zie VVE indicatie), gebruik maken van onze peuterspeelzaal.  
 
SKSG Bubbel Zeester is een groep in de basisschool De Beelen waar maximaal 16 kinderen worden opgevangen. Voor veel 
kinderen is de overgang naar de bassischool best een grote stap. Door kinderen spelenderwijs al kennis te laten met de 
school omgeving, gebruiken en leerkrachten kunnen zij vol zelfvertrouwen en blij op school starten. Wij werken hierin samen 
met de ouders aan een drempelloze overgang naar het kleuteronderwijs. In deze groep staat spelbegeleiding voorop, zo 
geven we de kinderen de aandacht op eigen ontwikkelingsniveau. 
 
Op beide groepen wordt door gekwalificeerde beroepskrachten gewerkt. Op de peuterspeelzalen kunnen de kinderen naar 
hartenlust zingen, dansen, verven of plakken. We werken met het voor- en vroegschoolse educatie (VVE) programma 
Startblokken. Met dit programma stimuleren we de motorische ontwikkeling, taalontwikkeling en sociaal-emotionele 
ontwikkeling van kinderen van 2 tot 4 jaar. Zo krijgen kinderen alle ruimte en aandacht om zelf hun eigen ‘ik’ te ontwikkelen. 
Dan gaat je peuter straks nóg beter voorbereid naar school!  
 
Het VVE-aanbod is zodanig ingericht dat een kind vanaf 2,5 jaar oud in 1,5 jaar 960 uren voorschoolse educatie kan 
ontvangen. Ouders die beiden werken (of een studie volgen) hebben recht op kinderopvangtoeslag. Komt u hier niet voor in 
aanmerking dan kunt u gebruik maken van de subsidie die beschikbaar is gesteld door de gemeente. Voor meer informatie 
kunt u ook terecht bij onze klantenservice: 050-3171390. 
 
Buitenschoolse opvang (BSO) 
Bij onze buitenschoolse opvang kunnen we 34 kinderen opvangen.  
De jongste kinderen (4 tot ongeveer 6 jaar) worden opgevangen in een stamgroep (speelparadijs) die maximaal 14 kinderen 
bevat en de stamgroep (speelgrot) voor de oudste kinderen bevat maximaal 20 kinderen. We werken met 3 vertrouwde 
vaste Pedagogisch Medewerkers.  
Bij SKSG BSO Bubbel bieden we de volgende diensten aan:  
• flexibele opvang,  
• VSO,  
• 40 en 52 weken opvang,  
• verlengde opvang tot 18:30,  
• margedagen incl.  
• vakantieopvang.  
 
Voor meer informatie over onze diensten en mogelijkheden kunt u contact opnemen met onze klantenservice via 050 – 317 
13 90 of neem een kijkje op onze website www.sksg.nl. 
 
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 in verband met kindercentrum-brede activiteiten zoals 
bijvoorbeeld een activiteit rond 5 december. Ook bij bovenstaande activiteiten houden wij ons aan de wettelijk regels met 
betrekking tot beroepskracht-kindratio.  
 
Wanneer ouders structureel of incidenteel een ander dagdeel willen afnemen dan voorheen, kan het voorkomen dat er op 
dat moment op de vaste stamgroep van het kind geen plaats is, maar wel op een andere stamgroep. Wij hebben 
toestemming van de ouders nodig voor de opvang in een 2e stamgroep. Dit wordt geregeld via het toestemmingformulier 
“Opvang in een 2e stamgroep”. Kinderen maken gedurende een week ten hoogste gebruik van twee stamgroepen. 
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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 
8 kinderen van 3 t/m 6 jaar (Juniorgroep)  
Onze baby’s krijgen ten hoogste twee vaste pedagogisch medewerkers toegewezen. De kinderen van 1 tot 4 jaar krijgen ten 
hoogste drie 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. 
 
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 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. 
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. 
 
 
Algemene informatie voor alle groepen: 
 
Veel activiteiten buiten 
Buiten zijn is fijn! In onze grote groene tuin hebben oudere kinderen plek om te ravotten. We maken iedere dag wandelingen 
door de mooie, groene omgeving. Dat is niet alleen leuk, maar ook goed voor de ontwikkeling van kinderen. Alles wat groeit 
en bloeit in de natuur onderzoeken we als we op pad zijn met een onderzoeksbak, loep of visnetje. 
 
Traktatiebeleid op de locatie 
Het vieren van een verjaardag of afscheid is voor kinderen een belangrijke gebeurtenis. We besteden hier uitgebreid 
aandacht aan door een aankondiging op de deur te hangen, de groep te versieren en er wordt natuurlijk gezongen. Als het 
kind wil, mag het een feesthoed op en op de stoel staan. De peuters mogen een cadeautje grabbelen en de kleinsten krijgen 
een cadeautje. In het kader van gezond en verantwoorde voeding bij SKSG mogen kinderen alleen gezonde traktaties 
meenemen die bestaan uit fruit, groente, soepstengel, rijstwafel of rozijntjes. U kunt de pedagogisch medewerkers op de 
groepen vragen om ideeën. Mocht u er niet uitkomen, dan kan de groep ook zorgen voor een gezonde traktatie. Geef dit dan 
op tijd aan, zodat we ervoor kunnen zorgen dat er een traktatie klaarligt op de dag van het feestje. Een klein cadeautje om uit 
te delen mag natuurlijk ook. 
 
Wennen 
Wanneer uw kind voor het eerst bij ons komt is er de mogelijkheid om te wennen. In onze algemene informatie staat 
beschreven hoe vaak er gewend kan worden. Aangezien alle kinderen anders zijn doen wij wat voor u en uw kind prettig is en 
wijken daar waar nodig is van af. 1 dagdeel wennen, indien nodig vaker. 



T 

   
 
Status: Definitief 

 
 

 
Pagina: 5 van 8 

 

Locatiewijzer SKSG Bubbel peuterspeelzaal en kinderdagverblijf 
 

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. 
 
4-ogenprincipe 
SKSG Bubbel is een open en transparant kindercentrum. De groepsruimtes van de peuterspeelzaal en de peutergroep 
grenzen aan elkaar en aan de centrale ruimte (keuken en gang). De babygroep zit in de gang. Er is een raam waardoor je 
direct de groep op kijkt er is ook een doorkijk naar de andere ruimte. 
Alle ruimtes in het pand hebben veel ramen die onbedekt blijven. 
 
Het Kinderdagverblijf heeft vier slaapkamers, er zitten ramen in de deuren; deze zijn niet geheel afgeplakt. De deur van de 
slaapkamer is open op het moment dat er kinderen naar bed worden gebracht. De inrichting van het gebouw, en dan met 
name de aanwezigheid van veel ramen, zorgt er dan voor dat de sociale controle groot is. Daarnaast komen medewerkers 
veelvuldig bij elkaar langs op de groepen dit wordt versterkt door onze facilitair medewerker die schoonmaak 
werkzaamheden verricht en overal naar binnen kan lopen. 
 
SKSG Bubbel Zeester zit in het gebouw van OBS de Beelen. Ook hier geldt dat er veel ramen aanwezig zijn.  Zeester zit in een 
transparant lokaal. Deze peuterspeelzaal is ’s ochtends tijdens schoolweken open. Er zijn dan altijd veel volwassenen in het 
gebouw aanwezig (leerkrachten, conciërge, directeur). Daarnaast wordt samengewerkt met de leerkrachten van groep 1 van 
die school. 
 
Drie-uurs regeling 
Op een (volledige opvang-) dag mag je bij de reguliere kinderopvang en de BSO drie uur afwijken van de beroepskracht-kind 
ratio. Deze regeling bepaalt hoeveel pedagogisch medewerkers op het aantal kinderen aanwezig moeten zijn. Tijdens 
reguliere schoolweken wijken wij van de volgende tijden af:  
* Van 17:15 uur tot 17:45 (0,30 uur)  
Het betekent dat wij tussen 14.00 en 17.45 uur bij een meer dan halfvolle groep altijd 2 pedagogisch medewerkers inzetten. 
Na 17.45 uur laat de bezetting toe dat er iemand alleen werkt op de groep.  
 
Bij vakanties en margedagen is de afwijking anders. Bij SKSG Bubbel mogen we op de volgende tijden afwijken:  
* 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.  
Dit betekent dat wij tussen 9-13 uur en tussen 14.30-17 uur bij een meer dan halfvolle groep altijd 2 pedagogisch 
medewerkers inzetten. Voor 8.15 en na 17.45 laat de bezetting toe dat er iemand alleen werkt op de groep. Per dag is er 
tenminste één van de pedagogische medewerkers het grootste gedeelte van de dag werkzaam op de basisgroep van het 
kind. Ook op de andere groepen werken vaste medewerkers, daarnaast is een team-flexer bij SKSG Grootegast en Leek die bij 
vrije dagen, e.d. ingezet wordt. Zij is ook een bekend gezicht voor de kinderen. 
 
Oudercommissie 
SKSG Bubbel heeft een oudercommissie. De oudercommissie behartigt de belangen met betrekking tot de opvang van de 
kinderen en vertegenwoordigt hierin de ouders en verzorgers. Dit doen zij niet alleen voor SKSG Bubbel, maar ook voor SKSG 
Bubbel Zeester. Voor contact kun je mailen naar: oc.bubbel@sksg.nl. Ben je geïnteresseerd in een vrijwillige functie binnen 
de oudercommissie, dan kun je dit ook laten weten via dit e-mailadres.  
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Informatie voor de peutergroepen 
 
VVE methode Startblokken  
 
Inleiding 
Op de peutergroepen van SKSG Bubbel wordt er gewerkt met de voor-en vroegschoolse educatie (VVE) methode 
Startblokken. Bij deze methode wordt de ontwikkeling van kinderen op een speelse wijze gestimuleerd. Hieronder kunt u 
lezen wat de methode inhoudt en hoe we hierin de samenwerking met u als ouder of verzorger zoeken. 
Wat is Startblokken? 
Startblokken is opgebouwd uit bouwstenen, bouwstenen voor de ontwikkeling van alle jonge kinderen. 
De vier bouwstenen zijn: 
• Betrokkenheid (hoe betrokken zijn de kinderen bij de activiteit?) 
• Betekenis (wat zegt het de kinderen, sluit het aan bij hun leefwereld?) 
• Bedoelingen (wat wil de pedagogisch medewerker bereiken met deze activiteit?) 
• Bemiddelende rol van de pedagogisch medewerker (waar laat ze het kind zelf ontdekken, waar geeft ze meer sturing?) 
Deze vier bouwstenen moeten met elkaar in balans zijn. 
 
Werkwijze 
Er wordt gewerkt met thema’s. De thema’s sluiten aan bij de belevingswereld van de kinderen, zodat de kinderen geboeid en 
geconcentreerd bezig zijn met het onderwerp. De pedagogisch medewerker biedt verschillend materiaal aan en stelt vragen 
over het thema aan de kinderen. Kinderen werken met verschillende activiteiten en materialen aan hetzelfde thema zodat 
alle kinderen vanuit een eigen interesse aansluiting kunnen vinden. Tijdens de activiteit blijft de pedagogisch medewerker 
goed kijken naar de kinderen en naar wat zij nodig hebben. Misschien was de uitleg van de activiteit niet voldoende of 
moeten er andere materialen toegevoegd worden of moet een pedagogisch medewerker meespelen zodat de kinderen beter 
tot spel komen (bemiddelende rol). In de praktijk betekent het dat de pedagogisch medewerkers tijdens de activiteit in staat 
zijn om bij te sturen om de activiteit betekenisvol te laten zijn. Betekenisvolle thema’s zijn thema’s die dichtbij het kind staan 
en herkenbaar zijn voor kinderen. De activiteiten sluiten aan bij het ontwikkelingsniveau en de initiatieven van de kinderen. 
Vooraf of tijdens de activiteiten worden doelen gesteld (bedoelingen) zodat een kind zich verder kan ontwikkelen. De 
pedagogisch medewerkers denken zelf na over betekenisvolle thema’s, werkwijzen, activiteiten en materialen. Achteraf 
kunnen de pedagogisch medewerkers vaststellen of alles wat ze gedaan hebben inderdaad betekenisvol was door goed te 
kijken naar de kinderen. Hoe meer betekenis, hoe hoger de betrokkenheid van de kinderen! 
 
Duur van het thema 
Een thema duurt ongeveer 6-7 weken. Tussen 2 thema’s in is er sprake van een themaloze week. Hierdoor kunnen kinderen 
loskomen van het oude thema en de pedagogisch medewerkers zijn achter de schermen al bezig met de voorbereidingen 
voor het volgende thema. Bij startblokken zijn de thema’s niet vooraf uitgewerkt, er kan hierdoor goed gekeken worden naar 
het ontwikkelingsniveau van de kinderen. De pedagogisch medewerker zorgen voor gevarieerde activiteiten en voor een 
goede afwisseling.  
 
Vastleggen doelen en voortgang 
De doelen en de voortgang van de activiteiten wordt vast gelegd in een weekplanning. Dit word dagelijks bijgehouden.  
 
Rijke Speelleeromgeving 
Het is belangrijk dat de groepsruimte is afgestemd op de werkwijze van Startblokken. Hierin is de speelleeromgeving (= de 
inrichting van de groepsruimte) van belang.  
Onze uitgangspunten zijn: 
• De groepsruimte is uitdagend en uitnodigend. 
• Er is veel te zien en te doen voor de kinderen. De ruimte is ingedeeld in hoeken, bijvoorbeeld een bouwhoek, 

huishoek, leeshoek en themahoek. De hoeken worden door de pedagogisch medewerker aangepast aan het thema. 
Dat maakt dat de hoeken voor de kinderen tegelijkertijd herkenbaar en uitdagend zijn,. 

• Er is structuur en overzicht.  
 
Materialen hebben een vaste plek. Door picto’s en woorden is zichtbaar wat er in een kast of bak te vinden is en waar het 
dus weer opgeborgen dient te worden. Dit bevordert de zelfstandigheid. 
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Startblokken en ouders / verzorgers 
Ouderbetrokkenheid is belangrijk, de ontwikkeling van jonge kinderen vindt voor een belangrijk deel thuis plaats en vergroot 
de kansen van elk kind. Bij elk thema hoort een ouderbrief waarin wordt uitgelegd wat het thema is.  
Voor aanvang van een thema kan u gevraagd worden om materialen te verzamelen die wij gebruiken bij de activiteiten. Of 
dat we u vragen om spullen beschikbaar te stellen zodat we de omgeving rijker kunnen maken.  
 
VVE Thuis 
De eerste jaren van een kind zijn heel belangrijk voor zijn ontwikkeling. De manier waarop u praat en speelt met uw kind 
heeft veel invloed op de ontwikkeling. Om te zorgen dat u zelf, als ouder, een rol kunt spelen bij de ontwikkeling van uw kind, 
hebben we VVE Thuis. VVE betekent Voor- en Vroegschoolse Educatie. 
U kunt themaboekjes/tasjes krijgen, waarin activiteiten staan die u thuis, samen met uw kind, kunt doen. De activiteiten 
passen bij de activiteiten van SKSG Bubbel. Hierdoor worden de woorden en onderwerpen waar de kinderen mee bezig zijn 
ook thuis gebruikt. Activiteiten die u thuis met uw kind kunt doen, zijn onder andere: spelen, knutselen, praten, zingen, 
voorlezen, spelletjes doen. Zo kunt u uw kind stimuleren en helpen in zijn ontwikkeling.  
 
VVE indicatie 
Omdat het voor sommige peuters erg belangrijk is dat zij de peuterspeelzaal bezoeken, kunnen zij gebruik maken van de 
extra subsidie die de gemeente Westerkwartier beschikbaar heeft gesteld voor ingezetenen van deze gemeente. Om 
hiervoor in aanmerking te komen moet er een indicatie voor VVE worden afgegeven door de verpleegkundige van het 
consultatiebureau/CJG. Deze indicatie wordt afgegeven aan de hand van vooraf gestelde criteria. Met deze indicatie kan een 
kind vaker de peuterspeelzaal bezoeken. 
 
Voor meer informatie verwijzen wij u naar paragraaf 3.2 in de “Algemene informatie voor ouders”.  
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Locatiewijzer SKSG Bubbel peuterspeelzaal en kinderdagverblijf 
 

Bereikbaarheid Locatie;  
SKSG Bubbel 
Spant 1 
9356 EA Tolbert 
 
Uiltjes/Guppies 0-2  06-25137117     
Libelle 2-4/Berenboot 06-15552332 
Kiekeboe Psz 2-4  06-25148128 
BSO   06-49494282 
 
SKSG Bubbel Zeester 
Beelen 3 
9356 CZ  Tolbert 
Telefoon (voorlopig) 06-10073205 
 
bubbel@sksg.nl 
 
Manager kindercentrum  
 

 
 
Janneke van der Wijk 
06-18478209 
j.vanderwijk@sksg.nl 
Werkdagen: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 
 
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 
 
 


