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Deze locatiewijzer is een locatie gebonden aanvulling op onze Algemene informatie voor KDV en PSZ ouders. 
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Inleiding  
 
We hebben een mooi, licht en overzichtelijk lokaal met verschillende speelhoeken en een grote buitenspeelplaats met veel 
gevarieerd (rijdend) speelmateriaal. De locatie is gelegen aan de doorgaande weg, in het centrum van het dorp Niekerk. Bij 
de locatie is een grote parkeerplaats, die ook wordt gebruikt door derden.  
 
Visie op kinderen 
 
Bij  SKSG Duimelot hebben wij een duidelijke visie op hoe we met onze kinderen om willen gaan. Wij vinden het belangrijk 
dat de kinderen zich welkom en veilig voelen. Dit is de basis om tot spel te komen. Wij bieden een veilige en vertrouwde 
opvang in een ontspannen sfeer. Kinderen hebben de ruimte en aandacht nodig om zelf hun eigen ‘ik’ te kunnen 
ontwikkelen. We observeren en spelen in op de behoefte van een kind. Dit doen we door te kijken en actief te luisteren naar 
de behoefte van een kind. 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, samen te spelen, elkaar te helpen, samen te zingen en andere 
activiteiten samen te doen. Kinderen leren wat het effect is van hun eigen gedrag op dat van anderen, leren om voor zichzelf 
op te komen en corrigeren elkaar waar dit nodig is. Kinderen stimuleren elkaar in hun verdere ontwikkeling.  
 
Visie op relatie met ouders 
 
Ouders vertrouwen ons hun dierbaarste bezit toe. Het is dus belangrijk een goed contact met hen te hebben. 
Een ouder mag op afspraak samen met de peuter altijd een keer komen kijken. Op de eerste speelzaalochtend wordt de 
peuter door één van de ouders gebracht. Dit is tevens de wenochtend voor de peuter en de ouder, zodat ze beide de gang 
van zaken op de speelzaal leren kennen. De ouder kan eventuele bijzonderheden met de pedagogisch medewerker  
doornemen  (bv allergieën, extra telefoonnummers)   
 
Via het ouderportaal, waarin alle ouders in kunnen loggen, sturen de pedagogisch medewerkers berichten, vragen, 
themabrieven, foto’s en soms video’s door.  
 
Uit beide groepen zitten 2 ouders in de oudercommissie. Deze ouders geven bepaalde zaken ook door aan alle ouders via een 
gezamenlijke groepsapp. Nieuwe ouders worden persoonlijk benaderd. 
 
Voedings/traktatiebeleid 
 
We stimuleren ouders hun kinderen gezond en verantwoord te laten eten en drinken. De kinderen mogen zelf fruit of een 
bakje met verschillende soorten fruit meenemen in hun eigen rugtas. De kinderen krijgen er op de speelzaal een beker water 
of (vruchten) thee met melk of water bij. Op een later moment in de ochtend krijgen ze, als ze dat willen, ook nog een 
cracker e/o rijstwafel.  
Als een kind jarig is mag het natuurlijk trakteren. We vragen de ouders om een gezonde traktatie mee te nemen. We leggen 
de nadruk op het “feestelijke” (slingers, feestmuts, verjaardagskaart, muziekoptocht) rondom de jarige! 
 
De groepen 
 
Bij SKSG Peuterspeelzaal Duimelot werken we met twee vaste groepen op de ochtenden van maximaal 16 peuters. Er is een 
groep die op maandag en woensdag komt en de andere groep komt op de dinsdag en donderdag. De groep fungeert als 
"thuisbasis" voor het kind: een veilig haven van waaruit het kind de wereld kan ontdekken en verkennen. De peuterspeelzaal 
is geopend op maandag-, dinsdag- en donderdagochtend van 8:30-12:30 uur.  Op woensdagochtend zijn we geopend van 
8:15- 12:15 uur. Op vrijdag is de speelzaal gesloten. 
 
Elk kind krijgt een vaste mentor. Zij zal rond de derde verjaardag van het kind de 3 jaar-observatie met de ouders 
doornemen. Rond 6 weken voor de overgang naar de basisschool wordt een overdracht formulier ingevulde en met de 
ouders besproken. Daarna wordt dit, na toestemming van de ouders naar de basisschool gestuurd. Bijzonderheden zullen 
natuurlijk al eerder met de ouders besproken worden.  
 
Op de groep werken 2 vaste pedagogische medewerkers. Daarnaast is er een gebieds-flexer bij SKSG regio Westerkwartier, 
die bij vrije dagen, e.d. ingezet wordt. Zij is ook een bekend gezicht voor de kinderen.  
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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 8 kinderen van 2 tot 4 jaar. 
 
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. 
 
Vertrouwde vaste beroepskrachten/4-ogen principe 
 
Op beide groepen zijn 2 vaste leidsters. Daarnaast is een vaste flex-medewerkster. Zij werkt elke maandagochtend met één 
van de vaste leidsters en valt zoveel mogelijk in bij ziekte. 
 
Piramide 
 
Op de peuterspeelzaal werken we met het VVE- (Voor- en Vroegschoolse Educatie) programma Piramide. Het 
Piramideprogramma is een educatieve methode waarin kinderen op een leuke en speelse manier gestimuleerd worden in 
hun ontwikkeling. Het programma is bestemd voor alle kinderen. Daarnaast biedt Piramide kinderen die achter/voor lopen in 
hun ontwikkeling iets extra’s. In het Piramideprogramma komen alle ontwikkelingsgebieden spelenderwijs en gestructureerd 
aan bod. Taalontwikkeling is hierin het speerpunt.  
 
Het Piramideprogramma werkt met thema’s, zoals de seizoenen maar bijvoorbeeld ook thema’s als Kunst, Ziek en Gezond en 
Wonen komen aan de orde. Zo maken de kinderen vanuit hun vertrouwde omgeving spelenderwijs kennis met de wereld 
daarbuiten. De ouders krijgen aan het begin van een nieuw thema een digitale nieuwsbrief via het ouderportaal. Hier kunnen 
ouders bijzonderheden lezen over het thema. Wat komt er aan bod? Welke boekjes kun je eventueel bij de bibliotheek halen 
en welke liedjes we gaan zingen? 
Elk dagdeel wordt er een gezamenlijke groepsactiviteit gedaan die past binnen het thema waar op dat moment mee gewerkt 
wordt. Door een zo afwisselend mogelijk activiteitenaanbod leert een kind ook andere interesses ontwikkelen. Zie ook 
paragraaf 3.2 in de “algemene informatie voor ouders” 
 
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. Deze indicatieplaatsen zijn ook beschikbaar bij SKSG Duimelot en SKSG Grootegast.   
 
Vast dagritme  
 
Een veilig en vertrouwd gevoel wordt opgeroepen door een vast dagritme. Hiervoor gebruiken we elke keer onze 
dagritmekaarten. In de eerste kring worden deze besproken. 
Er is een afwisseling van actie en rustmomenten. Het dagritme wordt bepaald door de behoefte die de kinderen hebben aan 
eten, actief te zijn en weer te ontspannen; wij proberen zoveel mogelijk rekening te houden met de autonomie van het kind.  
Ons dagritme ziet er als volgt uit: 
- Welkom  
- kring  
- vrij spel, vaak met een knutselactiviteit voor een klein groepje  
- opruimmoment m.b.v. een vast opruimlied 
- kring met korte activiteit en uitdelen van de rugtassen 
- handenwassen 
- fruit eten en drinken 
- toiletbezoek- buitenspel/gymnastiek 
- handen wassen en eetmoment  
- gezamenlijke activiteit: taalontwikkeling/spel/dans- en afscheid. 
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Verschonen van luiers/zindelijk worden 
 
We vragen ouders om hun kinderen, wanneer ze nog niet zindelijk zijn, een schone luier om te doen voordat ze naar de 
peuterspeelzaal gaan. U hoeft geen luiers mee te geven, die verzorgen wij. Net als de billendoekjes. Bij kinderen die een luier 
dragen wordt regelmatig gecontroleerd of ze aan een verschoning toe zijn. Dit gebeurt 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. Kinderen die bezig zijn om zindelijk te worden, worden hierin begeleid en gaan naar het toilet. In 
uitzonderingsgevallen, bijvoorbeeld als het kind bang is om op het toilet te gaan, wordt gebruik gemaakt van een potje.  
Verder is het fijn voor de kinderen dat ze kleding dragen waarin ze zich lekker kunnen bewegen en die ze gemakkelijk zelf aan 
en uit kunnen doen als ze naar het toilet gaan. 
 
 
Bereikbaarheid Locatie;  
SKSG Duimelot 
Bloemersmastraat 1 
9822 AA Niekerk 
06-13 93 27 43  
duimelot@sksg.nl  
Bereikbaar op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 8:30-12:30 uur 
 
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 


