
   

 

 Januari 2019 

 

 

 

 
 

Locatiewijzer van SKSG Pinokkio 
 Kinderdagverblijf, BSO en Peuterspeelzaal 

 

Deze locatiewijzer is een locatie gebonden aanvulling op onze Algemene informatie voor KDV, BSO en PSZ 

ouders. 
 

Inleiding  

 

SKSG Pinokkio is een professioneel en gezellig kinderdagverblijf vlakbij het treinstation en diverse scholen 

in Zuidhorn. We beschikken over mooie lichte groepsruimtes met aansluitend een gezamenlijke speelhal. 

Alle groepsruimtes hebben een eigen deur naar de omliggende tuin waar de kinderen lekker kunnen spelen 

en ontdekken. 

 

De groepen 

 

- Blauwe Fee; 0-2 jaar (maximaal 12 kinderen) 

- Pompidoe; 0-2 jaar (maximaal 12 kinderen) 

- Cleo;  0-2 jaar (maximaal 12 kinderen)  

- Japie Krekel; 2-4 jaar (maximaal 16 kinderen) 

- Figaro;  2-4 jaar (maximaal 16 kinderen) 

- Gepetto; 2-4 jaar (maximaal  8 kinderen) 

- PSZ Harlekijn;  2-4 jaar (maximaal 16 kinderen).   

 

- BSO Pinokkio; 4-6 jaar (maximaal 15 kinderen), geopend na schooltijd op maandag, dinsdag en 

donderdagmiddag.  

 

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.  
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BSO Pinokkio 

Tijdens schoolvakanties en structureel rustige dagen voegen wij soms BSO locaties in zijn geheel samen in 

verband met de bezetting en activiteiten. De vertrouwde kinderen en pedagogisch medewerkers gaan dan 

mee naar de andere locatie. De ouders hebben dan voor beide/alle locaties een contract ondertekend (miv 

1 maart 2019). De kinderen van BSO Pinokkio gaan dan naar SKSG Noordster.  

Openingstijden kindercentrum 

 

SKSG Pinokkio is geopend van maandag tot en met vrijdag van 07.30 tot 18.00 uur. Op verzoek kunt u 

tegen betaling verlengde opvang afnemen van 7.00 tot 7.30 uur of van 18.00 tot 18.30 uur.  

 

3-uursregeling 

 

De beroepskracht-kind-ratio bepaalt aan de hand van de leeftijd en het aantal kinderen op de groep 

hoeveel pedagogisch medewerkers nodig zijn. Bij opvang van meer dan 10 uur per dag op een KDV mag er 

maximaal 3 uur worden afgeweken van de beroepskracht-kind-ratio. Voor een buitenschoolse 

opvangmiddag geldt maximaal een half uur. De afwijkende uren voor KDV Pinokkio zijn als volgt: tussen 

8.00 en 8.30 uur, tussen 12.30 en 13.30 uur en tussen 17.00 en 18.00 uur. Dit betekent dat tussen 8.30 

en 12.30 uur en tussen 13.30 en 17.00 uur niet wordt afgeweken van de BKR. De afwijkende uren voor 

BSO Pinokkio zijn tussen 17:30 en 18:00 uur. 

 

Vrijwilligers 

 

Naast de pedagogisch medewerkers en stagiaires zijn er op SKSG Pinokkio ook één vrijwilliger werkzaam. 

Deze vrijwilliger is een cliënt van De Zijlen, een organisatie die werk biedt aan mensen met een 

verstandelijke beperking. Zij draait mee in het dagritme op SKSG Pinokkio en verrichten huishoudelijke 

taken. Zij heeft dus geen zorgtaken m.b.t. de kinderen. 

 

Piramide 

 

Op SKSG Pinokkio werken we op het KDV met het VVE programma Piramide. VVE staat voor Voor- en 

Vroegschoolse Educatie.  
Waarom VVE-programma Piramide? Omdat dit programma ruimte biedt voor eigen inbreng en initiatieven 

vanuit de pedagogische medewerker en de kinderen. 

Met Piramide werken we volgens vier vaste stappen: Oriënteren, Demonstreren, Verbreden en Verdiepen. 

Daarmee wordt elk onderwerp dat aan bod komt telkens verder verkend en is verdieping ‘ingebakken’.  

 

Daarbij is er aandacht voor alle ontwikkelingsgebieden: 

- persoonlijkheidsontwikkeling 

- sociaal-emotionele ontwikkeling 

- motorische ontwikkeling 

- kunstzinnige ontwikkeling 

- ontwikkeling van de waarneming 

- denkontwikkeling en ontwikkeling van het rekenen 

- taalontwikkeling en ontwikkeling van lezen en schrijven 
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- oriëntatie op ruimte, tijd en wereldverkenning 

 

 Zo leren kinderen op een prettige manier om te gaan met elkaar, te groeien naar zelfstandigheid en vooral 

ook veel plezier te hebben in het spel. Naast cognitieve vaardigheden leren ze bijvoorbeeld ook sociale en 

motorische vaardigheden. 

 

Binnen locatie Pinokkio werken wij met Smakelijke Moestuinen Peuterproof. Het doel van dit programma is 

om kinderen spelenderwijs groente te leren eten en te accepteren. In de tuin staat een grote moestuinbak 

waar de kinderen, onder begeleiding van de hiervoor geschoolde leidsters, leren de groentes te verbouwen.  

 

Traktatiebeleid 

 

Hoe zorgen we ervoor dat een kind zich speciaal voelt op zijn/haar verjaardag. 

Hier besteden we op de peutergroepen als volgt aandacht aan. 

  

We overleggen eerst met de ouders of en wanneer hun kind zijn/haar verjaardag viert bij ons op het 

kinderdagverblijf.Daarna hangen we op de te vieren dag: 

• Een verjaardagsposter (met naam van het kind) bij de deur. 

• Een vlaggenslinger in het lokaal 

  

Dit zodat de ouders en kinderen weten dat er iets te vieren is die dag. 

Verder: 

• Maken we een verjaardagshod/kroon voor de jarige 

• En mag de jarige (als hij/zij dat wil) op een grote verjaardagsstoel 

• We zetten een verjaardagstaart met kunstkaarsjes voor de jarige op tafel. En na het zingen mag de 

jarige de kaarsjes “uitblazen” met een rolfluitje. 

• Zingen we met elkaar enkele verjaardagsliedjes die we afsluiten met een zacht hoera en natuurlijk 

een zo hard mogelijk hoera, zodat alle mama’s en papa’s horen wie er jarig is. 

• Gebruiken we hier soms muziekinstrumenten bij 

• De jarige mag iets kleins, gezonds trakteren (ideën zie verder in de nieuwsbrief) 

• De jarige krijgt van de groep een mooie cijferkaart mee naar huis. 

• En proberen we leuke foto’s te maken van dit verjaardagsfeestje, deze sturen we dan naar de 

ouders via de SKSG ouderapp. 

• Niet elke peuter vind dit niet fijn, om zo lang in het middelpunt te staan. We willen dat de peuter 

zich op zijn/haar gemak voelt en indien nodig passen wij dan het programma aan op de peuter die 

jarig is. 

 

 

Het 4-ogenprincipe 

 

De groepsruimtes van SKSG Pinokkio bevinden zich aangrenzend aan de centrale hal. De groepen en 

verschoonruimtes zijn voorzien van ramen of openingen die directe inkijk mogelijk maken. 

 De leidinggevende kan dagelijks onaangekondigd de diverse groepsruimtes binnen lopen (uiteraard zonder 

hierbij de groepsrust te verstoren).  

De leidinggevende coacht pedagogisch medewerkers op de werkvloer en observeert regelmatig op de 

groepen. Dit gebeurt deels aangekondigd maar grotendeels onaangekondigd.  
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Op tijdstippen aan het begin en eind van de dag is er één medewerker op de groep aanwezig. 

 In het gebouw zijn altijd minimaal twee medewerkers aanwezig.  

Het begin en eind van de dag zijn echter ook momenten waarop ouders regelmatig in en uit lopen om hun 

kind(eren) te brengen of halen.  

De aanwezigheid van medewerkers en andere organisaties in het gebouw en de inloop van ouders maakt 

dat over de gehele dag de mogelijkheid bestaat dat er meegekeken of geluisterd word.  

Het onvoorspelbare karakter van deze momenten waarop medewerkers of  ouders langs of binnen kunnen 

lopen verkleint het risico dat iemand zich onbespied of niet gecontroleerd zou kunnen voelen. Dit 

ontmoedigt eventueel ongewenst gedrag.  

 

 

 

 

 

Bereikbaarheid SKSG Pinokkio 

 

SKSG Pinokkio 

Hooiweg 3 

9801 AJ  ZUIDHORN 

06-53784526 

E-mail: pinokkio@sksg.nl  

 

Manager kindercentrum SKSG Pinokkio 

Frans van der Weg 

Aanwezig van maandag tot en met donderdag en vrijdagochtend.  

Tel: 06-49493788 

 

Contact Service Centrum 

 

SKSG Klantenservice 

Heresingel 10 

9711 ES Groningen 

050 – 317 13 90 

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

www.sksg.nl 

 

 

 

Bijlage 1 

 

 

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 

http://www.sksg.nl/
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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 

Piramide en het vrije spel.   

Rond 11.30 uur eten we met de kinderen een broodmaaltijd en krijgen de kinderen (karne)melk, water of 

thee. 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 en in overleg 

met de ouders. 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 Piramide 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. 

  

 

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 reservekleding 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 verlaten kinderen de groep i.v.m. kindercentrum-brede activiteiten zoals 

bijvoorbeeld een activiteit rond 5 december.  Ook bij bovenstaande activiteiten houden wij ons aan de 

wettelijk regels m.b.t. beroepskracht -kind ratio. 

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

één andere stamgroep. Voor de opvang in deze tweede stamgroep vragen wij altijd schriftelijke 
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toestemming van de ouders. Dit wordt geregeld via het toestemmingformulier “Opvang in een 2e 

stamgroep”. 

 

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 

10 kinderen van 4 t/m 6 jaar  BSO groep  

 

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.  

  

  

  

 


