
  

 

Locatiewijzer van SKSG Lancelot 

 
Inleiding  

Kindercentrum SKSG Lancelot biedt kinderdagopvang 0-4 jaar en buitenschoolse opvang 4- 12 jaar. Bij 

SKSG Lancelot staat de talentontwikkeling van kinderen centraal. We benaderen alle kinderen als 

individuen en zien kinderen als competent en krachtig.  

Deze visie is niet alleen terug te zien in onze houding naar kinderen toe, maar ook bij de inrichting.  

 

De groepen van het kinderdagverblijf hebben een rustige uitstraling die de kinderen uitnodigt om iets toe te 

voegen. Bij de keuze van het speelgoed letten we erop dat het de kinderen stimuleert om zelf het 

bijhorende spel te bedenken. Onze voorkeur heeft natuurlijk materiaal en speelgoed dat kinderen uitdaagt 

de wereld te ontdekken. KDV Lancelot werkt met de VVE methode Startblokken. Voor meer uitleg verwijzen 

we naar de website van SKSG: www.sksg.nl 

 

De BSO beschikt over verschillende activiteitenruimten. De kinderen kunnen na een gezamenlijk 

groepsmoment kiezen, waar en waarmee zij willen spelen. Er is een dagelijks activiteitenaanbod dat tot 

stand komt in samenspraak met de kinderen. Daarnaast bevorderen we de sociale vaardigheden van de 

kinderen door hen in kleinere groepjes samen te laten werken aan thema’s en projecten. 

 

De ontwikkeling van een positief zelfbeeld en een sterk gevoel van eigenwaarde stimuleren wij door 

kinderen zelfstandig te laten handelen en hen invloed te geven op het gebeuren om hen heen.  

 

 

De groepen 

Het kinderdagverblijf heeft twee stamgroepen 0–4 jaar: Merlijn en Lotte. Dagelijks zijn er per groep 

maximaal 16 kinderen aanwezig. De leeftijdsopbouw van de groepen is evenredig. Wij streven ernaar dat 

maximaal 3 baby’s onder één jaar in een groep verblijven. In totaal werken er drie vaste pedagogisch 

medewerkers in één groep. Zij delen met elkaar de diensten van de week. De pedagogisch medewerkers 

worden afhankelijk van de bezetting en leeftijdsopbouw van de groep ingeroosterd. Op rustige dagen kan 

het zijn dat we beide 0-4 groepen samenvoegen. 

 

De buitenschoolse opvang heeft twee stamgroepen. Een groep is voor de jongere kinderen 4-7 jaar en de 

andere groep is de groep voor de 8 tot 13 jarigen. De groepen bestaan uit maximaal 20 kinderen. Per 10 

kinderen werkt één pedagogisch medewerker.  

 

  



 

 

Het buitenspelen 

SKSG Lancelot is omgeven van tuinen en weilanden. Het buitenspeelterrein rondom het gebouw is ingericht 

met natuurlijke spelaanleidingen. De tuin van het kinderdagverblijf is veilig omheind en schaduwrijk. Het 

overige speelterrein is voor de BSO en biedt naast een (voet)bal gedeelte ook ruimte voor moestuintjes en 

een heuse zandbak. Uiteraard kunnen de kinderen ook gebruik maken van het naastgelegen schoolplein. 

 

Ons aanbod 

Naast het reguliere aanbod van SKSG kent SKSG Lancelot een flexibel aanbod dat aansluit bij de 

behoeften van onze ouders. Indien gewenst is het mogelijk om de tijden van het KDV aan te laten sluiten 

aan de schooltijden van het oudere kind.  

 

Wij werken nauw samen met de basisscholen CBS Aquamarijn en OBS de Feniks. Daarnaast hebben we 

contacten met Wij Hoogkerk en in het bijzondere het kinderwerk van Hoogkerk. Ook met de wijkraden van 

Gravenburg en de Held voeren we regelmatig overleg voor het ontplooien van gezamenlijke activiteiten. 

 

Openingstijden 

Kinderdagverblijf 0-4 jaar 

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) 

 

Voorschoolse opvang 4-12 jaar 

Maandag tot en met vrijdag 7.30 – 8.30 uur  

(verlengde opvang mogelijk van 7.00 – 7.30 uur)  

 

Buitenschoolse opvang 4-12 jaar 

Maandag tot en met vrijdag aansluitend aan de schooltijden tot 18.00 uur  

(verlengd tot 18.30 uur mogelijk) 

 

Vakantieopvang 4-12 jaar 

In de schoolvakantie 8.30 – 18.00 uur. Verlengde opvang zoals bij het kinderdagverblijf. 

 

Het vier-ogenprincipe 

In het kinderdagverblijf werken doorgaans twee medewerkers op een groep. Indien een medewerker alleen 

in een groep werkt, dan is of een andere volwassene in het gebouw aanwezig die het gebeuren in de groep 

kan volgen via een babyfoon of de groep is (in uitzonderingsgevallen) via video verbonden met SKSG 

Flonkersteen. De slaapkamers zijn allen uitgerust met een babyfoon. Deze staat altijd aan als kinderen in 

de slaapkamer verblijven. 

 

  



 

Gegevens locatie: 

SKSG Lancelot 

Maresiusstraat 20 

9746 BJ Groningen 

Telefoonnummer KDV: maken we zsm bekend 

Telefoonnummer BSO: 06-49494871 

 

Locatiemanager 

Anja Schlüter 

Telefoonnummer: 06-49494284 

e-mail: a.schluter@sksg.nl 

werkdagen: maandag t/m donderdag 

 

Contact Service Centrum 

SKSG klantenservice 

Heresingel 10 

9711 ES Groningen 

050 – 317 13 90 

klantenservice@sksg.nl (Bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur) 

www.sksg.nl 
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