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Locatiewijzer van SKSG Liekelei 
Peuterspeelzaal en kinderdagverblijf 

 
 

* Onze locatie zit in het gebouw waar ook OBS de Nijenoert zich bevindt. 
* Goede samenwerking en overdracht met OBS de Nijenoert 
* Accent op SKSG pijler: Kunst en Cultuur 
* Wij werken met Startblokken 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deze locatiewijzer is een locatie gebonden aanvulling op onze Algemene informatie voor KDV en PSZ ouders. 
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Inleiding  
 
SKSG Liekelei is een locatie waar we alle vormen van opvang bieden voor onze kinderen van 0-12 jaar. Naast de BSO (Pyriet) 
hebben we een babygroep (0-2 jaar Lorelei) een peutergroep (2-4 jaar Loliet) en een peuterspeelzaal (Toermalijn). Als de 
kinderen 4 jaar worden kunnen zij doorstromen naar de BSO. 
 
De naam Liekelei betekent:  
Lieke is een andere naam voor Leek.  
Lei is een leistenen plankje om op te schrijven. Je moet het polijsten, goed verzorgen en er zuinig op zijn want het is erg 
breekbaar. Deze achterliggende betekenis past bij SKSG Liekelei. 
 
Beschrijf je eigen (Lieke) lei! 
 
Bij SKSG Liekelei 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.  
 
Bij SKSG Liekelei hebben we een geharmoniseerde peuterspeelzaal (Toermalijn). Dat wil zeggen dat er met twee 
gekwalificeerde beroepskrachten op de groep gewerkt wordt en daarnaast hebben ouders die beide werken (of een studie 
volgen) 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  
 
De groepen 

 
SKSG Liekelei bestaat uit:  
Lorelei  is een babygroep met kinderen in de leeftijd van 0 tot 2 jaar. Er worden maximaal 11 kinderen opgevangen. 
Loliet is een peutergroep waar we de hele dag opvang bieden aan kinderen van 2 tot 4 jaar oud. Er worden maximaal 15 
kinderen opgevangen met twee pedagogisch medewerkers. Er wordt onder andere aandacht besteed aan vaardigheden als 
knippen, vouwen, samenwerken en rollenspel. 's Middags spelen de peuters van Loliet en Toermalijn samen in de 
peuterspeelzaalruimte.  
Toermalijn is een peuterspeelzaalgroep waar per dagdeel maximaal 16 kinderen worden opgevangen met twee pedagogisch 
medewerkers.  
De peuterspeelzaal is voor peuters van 2-4 jaar die 2 dagdelen gebruik maken van onze peuterspeelzaal. Binnen ons 
dagprogramma krijgen zij de peuterspeelzaal aangeboden van 8.30-12.30 uur en van 13.00-17.00 uur. U heeft keuze uit 8 
verschillende dagdelen. De peuterspeelzaal is 40 weken in het jaar geopend. 
 
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. 
 
Vanuit beide peutergroepen is doorstroom naar de BSO mogelijk indien het kind naar de Nijenoertschool gaat. Zie hiervoor 
de locatiewijzer van de BSO. 
 
Bij SKSG Liekelei bieden we de volgende diensten aan: 40 en 52 weken opvang, flexibele opvang en verlengde opvang. 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 
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Elk kind wordt geplaatst in een stamgroep en krijgt een vaste mentor. De stamgroep fungeert als "thuisbasis" voor het kind: 
een veilig haven van waaruit het kind de wereld kan ontdekken en verkennen.  
De kinderen kunnen uitwijken naar een andere groep om mee te doen aan spel of knutselactiviteiten, als de kinderen dit 
willen kunnen ze te allen tijde terug naar hun eigen stamgroep.  
 
Startblokken 
Bij de peuters staat spelend leren centraal. We werken met Startblokken, een voor- en vroegschoolse educatie (VVE) 
programma. Het programma is bedoeld om de ontwikkeling van kinderen van 2 tot 4 jaar te stimuleren, waarbij alle 
ontwikkelingsgebieden (o.a. motorische ontwikkeling, taalontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling) worden 
aangesproken.  
Aansluiten bij de ontwikkeling van jonge kinderen is een belangrijk uitgangspunt van Startblokken. Er wordt gekeken naar 
wat een kind al kan en naar wat een kind leuk vindt om te doen en te ervaren. 
Het programma werkt met thema’s die voortkomen uit de belevingswereld van kinderen.  
Verder werkt het programma veel met verschillende hoeken in de groepsruimte zoals bijvoorbeeld een keukenhoek of een 
bouwhoek. 
 
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 Leek 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 peuterspeelzaalbezoeken.  
 
Traktatiebeleid 
Het vieren van een verjaardag of afscheid is voor kinderen een belangrijke gebeurtenis. We besteden hier uitgebreid 
aandacht aan. Als het kind wil, mag het een feesthoed op en op de stoel staan. In het kader van gezond en verantwoorde 
voeding bij SKSG mogen kinderen alleen gezonde traktaties meenemen die bestaan uit fruit, groente, soepstengel of 
rozijntjes. Een klein cadeautje om uit te delen mag natuurlijk ook. Mocht u er niet uitkomen. U kunt de pedagogisch 
medewerkers op de groepen vragen om ideeën. 
 
Vier-ogen-principe  
Op het kinderdagverblijf werken we volgens het vier-ogen-principe. Dat betekent dat we er voor zorgen dat je altijd gezien of 
gehoord kunt worden door een andere volwassene. Indien nodig gebruiken we daarvoor babyfoons. Op Liekelei grenzen de 
groepen aan elkaar en zijn de deuren tussen de groepen voorzien van ramen. Je kunt elkaar zien en horen. De slaapkamers 
bevinden zich op de groep en de deur is open op het moment dat de kinderen naar bed worden gebracht. Pedagogisch 
medewerkers zijn nooit alleen in het gebouw.  
 
Oudercommissie  
SKSG Liekekei 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.liekelei@sksg.nl. Ben je 
geïnteresseerd in een vrijwillige functie binnen de oudercommissie, dan kun je dit ook laten weten via dit e-mailadres. 
 
Openingstijden 
SKSG Liekelei is geopend van 7.30 – 18.00 uur.  
 
Drie-uurs regeling 
Op een dag mag je drie uur afwijken van de beroepskracht-kindratio. Deze regelt hoeveel pedagogisch medewerkers op het 
aantal kinderen aanwezig moet zijn, op SKSG Liekelei kunnen we op de volgende tijden afwijken:  
 
Van 08.15 - 09.00 uur    0,75 uur                              
Van 13.00 - 14.30 uur    1,5 uur (pauze tijden)  
Van 17.00 - 17.45 uur    0,75 uur  
 
Het betekent dat wij tussen 9.00-13.00 uur en tussen 14.30-17.00 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.  
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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 zijn er gebiedsflexers in Leek werkzaam die 
bij vrije dagen, e.d. ingezet wordt. Zij zijn ook een bekende gezichten voor de kinderen. 

 
Bereikbaarheid Locatie;  
SKSG Liekelei 
Nijenoertweg 38 
9351 HT Leek 
Lorelei (0-4):  06-11414679/0594 – 51 42 74 
Toermalijn (psz): 06-14400307/ 0594 – 51 42 75 
 
liekelei@sksg.nl 
 
Manager kindercentrum  
Janneke van der Wijk 
Telefoon  06-18478209 
E-mail 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 


