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Locatiewijzer Kinderopvang KiWi, Kindcentrum De Driesprong, 

locatie Peuterspeelgroep ’t Hummelhofke (gemeente Westerwolde)  
 

Plezier, veiligheid, vertrouwen en ontwikkeling sinds 1988 

Vanaf de oprichting in 1988 is Stichting Kinderopvang KiWi een begrip in de regio. 
Plezier, veiligheid, vertrouwen en ontwikkeling zijn de basis voor kinderen om zich te kunnen 
ontwikkelen. KiWi vindt het belangrijk om actief te kijken en te luisteren naar kinderen en hen te 
stimuleren om hun eigen mogelijkheden te ontdekken. KiWi wil elk kind het gevoel geven: 'Ik ben ik 
en dat is oké’. KiWi waar elk kind zichzelf kan zijn. Onze pedagogische visie, uitgangspunten en 
werkwijze kunt u lezen in het pedagogisch beleidsplan (het wat en waarom). In ons informatieboek 
kunt u lezen hoe wij werken met de kinderen en op de groepen.  
 
In 2018 heeft KiWi met SOOOG (Stichting Openbaar Onderwijs Oost-Groningen) de intentieverklaring 
‘Het Integraal Kindcentrum, toekomstperspectief voor onderwijs en opvang’ getekend. Samen wordt 
toegewerkt naar voorzieningen voor kinderen van 0-12 jaar, met een totaalaanbod op het gebied van 
onderwijs en kinderopvang, vanuit het volgende uitgangspunt: Eén pedagogische en educatieve visie, 
met één programma voor spelen en leren, uitgevoerd door één team dat bestaat uit medewerkers 
onderwijs en kinderopvang. OBS De Driesprongen KiWi hebben voor het nieuwe schooljaar een start 
gemaakt met het toewerken naar een kindcentrum, daarom is vanaf 17 augustus peuterspeelgroep  
‘t Hummelhofke verhuisd naar een mooie ruimte in de school. 
 
In deze locatiewijzer vindt u praktische informatie over huisvesting, openingstijden, extra diensten en 
contact gegevens. Alle documenten zijn te vinden op onze website. 
 
Visie van ‘t Hummelhofke 
Peuterspeelgroep ’t Hummelhofke werkt zoveel mogelijk volgens de pedagogiek van Reggio Emilia. 
Deze pedagogiek gaat uit van wat de peuter is en kan en niet van wat de peuter nog niet is en kan. 
We kiezen ervoor de peuter zelf van alles te laten ontdekken, op zijn eigen wijze en in zijn eigen 
tempo. Op deze manier stimuleren we zijn zelfvertrouwen en zelfredzaamheid.  
 

Huisvesting 
De peuteropvang is gevestigd in Kindcentrum De Driesprong. De groepsruimte bevindt zich in de 
vleugel waar ook de groepen 1/2 is gesitueerd. Naast de groepsruimte is er een gemeenschappelijke 
atelier ingericht, waar peuters en kleuters samen creatief aan de slag kunnen.  
Peuterspeelgroep ‘t Hummelhofke maakt gebruik van een fantastisch buitenterrein, met veel groen, 
bomen, bossen, zand en gras, waar samen met de kinderen van de groepen 1 en 2 dagelijks wordt 
gespeeld. Peuters kunnen hier naar hartenlust avontuurlijk en vrij buitenspelen. 
Tevens is er een speellokaal met diverse gym- en speelmaterialen aanwezig.  

 
 
 
 
 
 
 



 

Locatiewijzer KiWi locatie ’t Hummelhofke, Kindcentrum De Driesprong Augustus 2020 
 
Stichting Kinderopvang Kiwi staat voor veiligheid en vertrouwen. Veiligheid en vertrouwen gaat ook over de vraag hoe we met 

persoonsgegevens omgaan. U kunt ons Privacy Beleid downloaden via onze website. Een exemplaar van ons beleid wordt op eerste 

verzoek kosteloos toegezonden. 

 

 

Locatiewijzer KiWi, Locatie ‘t Hummelhofke  

 Groepen 
*Peutergroep ‘t Hummelhofke, 1 groep (max. 8 kinderen) 

Peuterspeelgroep ‘t Hummelhofke biedt opvang aan peuters van 2,5 tot 4 jaar. Indien er recht op 

kinderopvangtoeslag is kan uw kind vanaf 2 jaar geplaatst worden. De groep is passend ingericht naar 

de leeftijd van de groep kinderen met verschillende speelhoeken en divers ontwikkel- en 

speelmateriaal.  

Hoe werken we? 
De pedagogiek Reggio Emilia gaat uit van wat de peuter is en kan en niet van wat de peuter nog niet 
is en kan. We kiezen ervoor de peuter zelf van alles te laten ontdekken, op zijn eigen wijze en in zijn 
eigen tempo. Op deze manier stimuleren we zijn zelfvertrouwen en zelfredzaamheid. Dit betekent 
bijvoorbeeld dat de peuter zelf aan kan geven of hij wil verven en dit zo zelfstandig mogelijk probeert 
te doen en dan ook verantwoordelijk is voor het opruimen na de activiteit (natuurlijk allemaal onder 
begeleiding en afhankelijk van de leeftijd). In de atelierhoek hebben de peuters de gelegenheid om 
naar eigen inzicht en eigen kunnen creatief bezig te zijn met de verschillende materialen. Peuters 
kunnen dus op hetzelfde moment met verschillende activiteiten bezig zijn en dit met elkaar delen. 
Om aan te sluiten bij de verschillende ontwikkelingsfasen van de peuters is de peuterspeelgroep 
uitdagend ingericht, zodat er vele uitingen van spel aan bod komen. Ook buitenspelen is op veel 
momenten mogelijk, de peuters krijgen zo de gelegenheid om alle weersomstandigheden te ervaren. 
Een belangrijk onderdeel van de pedagogiek van Reggio Emilia is het documenteren, er worden foto’s 
en filmopnames gemaakt van diverse spelsituaties. Deze foto’s en opnames worden gebruikt in de 
speelzaal met de peuters.  
Door in kleine groepjes te werken/spelen is er voor de peuters voldoende gelegenheid op zijn eigen 
manier en in zijn eigen tempo te spelen. Onze ervaring is dat er meer interactie is in een kleiner 
groepje. Er is aandacht voor elkaar en de concentratie wordt op deze manier meer gestimuleerd.  
Daarnaast is het groepsgebeuren ook belangrijk. In een groter groep wordt de peuter aangemoedigd 
zijn interesses, belevenissen, etc. met de ander peuters te delen. De gezamenlijke activiteiten 
stimuleren bijvoorbeeld de taalontwikkeling en de belevingswereld van de peuter. Het samen eten, 
gesprekjes voeren, kringspelletjes doen, muziek maken, zingen, het geluidenspel en voorlezen zijn 
dan ook belangrijke en steeds terugkerende groepsactiviteiten.   

 

Samenwerking met de basisschool: de doorgaande lijn                 

De kracht van de peuterspeelgroep zit in de samenwerking met de leerkrachten van groep 1 en 2. 
Daarom worden er op allerlei manieren acties ondernomen om de aansluiting tussen de 
voorschoolse en vroegschoolse voorzieningen zo soepel mogelijk te laten verlopen.  
Een belangrijk voorbeeld hiervan is: 

• Kindvriendelijke overgang naar groep 1: 

* Kinderen worden meegenomen in het overgangsproces, door ze een aantal keren te laten wennen 

in groep 1.  

* De mentor van het kind (een van de pedagogisch medewerkers van de peuterspeelgroep) stemt de 

wenmomenten af met ouders en de leerkracht(en) van groep 1. 
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* Alle belangrijke informatie over het kind wordt overgedragen naar de leerkracht(en) van groep 1 in 

een gesprek waar ook de ouders voor worden uitgenodigd. De mentor van het kind heeft hiervoor 

een overdrachtsformulier ingevuld, welke besproken wordt in deze warme overdracht. Op deze 

manier staan ouders nooit voor verrassingen bij een overdracht en krijgen ouders de mogelijkheid 

om input te leveren over hun kind tijdens dit gesprek.  

Samen zorgen we zo voor een fijne, soepele overgang voor het kind naar de basisschool;  

Het gezamenlijk opzetten en uitwerken van een aantal thema’s, zoals de gouden weken aan het 

begin van het schooljaar, het kennismaken en opnieuw ontmoeten van elkaar en het vieren van de 

feesten Sint Maarten, Sinterklaas en Kerst.  

Wie werken er? 
*Pedagogisch medewerkers 

KiWi houdt zich aan het beroepskracht-kindratio, wat betekent dat er één pedagogisch medewerker 

maximaal acht peuters begeleid. Binnen peuterspeelgroep ‘t Hummelhofke is één pedagogisch 

medewerker werkzaam. Het vier-ogen-principe wordt gegarandeerd doordat de peuterspeelgroep in 

directe verbinding staat met de groep 1/2. 

Bij ziekte kunnen we een beroep doen op vaste invalkrachten.  

*Leidinggevende  
De leidinggevende is eindverantwoordelijk voor de locatie en de pedagogisch medewerkers en is 

daarnaast het aanspreekpunt is voor ouders/verzorgers bij bijzonderheden. 

*Intern begeleider 
Binnen KiWi is een intern begeleider (IB’er) aangesteld. De IB’er heeft zowel een ondersteunende 

taak naar de pedagogische medewerkers en ouders, als ook de taak van intermediair tussen 

pedagogische medewerkers en externe deskundigen. De IB’er heeft een belangrijke taak in het 

vroegtijdig signaleren van mogelijke problemen en achterstanden, middels groepsbezoeken en 

observaties ondersteunt de IB’er de pedagogische medewerkers in het signaleren van zorgen. Waar 

nodig speelt de IB’er een actieve rol in het begeleiden van peuters naar externe zorg. 

*Pedagogisch coach 
De pedagogisch coach draagt bij aan de kwaliteit van de peuterspeelgroep, door de pedagogisch 

medewerkers te coachen bij het zelfstandig en planmatig werken. De pedagogisch coach ondersteunt 

de medewerkers in het pedagogisch handelen in het algemeen en specifiek wanneer het handelen 

afgestemd moet worden op speciale (zorg)behoeftes van peuters.  Daarnaast houdt de pedagogisch 

coach zich bezig met al het pedagogisch beleid en de vertaling van dit beleid naar de praktijk. 

Logopedie  
Op de peuterspeelgroep locaties van Kiwi binnen de gemeente Westerwolde wordt in het schooljaar 

2019-2020 preventieve logopedie ingezet. Het doel is het vroegtijdig signaleren van stem-, spraak- en 

taalstoornissen en andere logopedische stoornissen bij peuters en het uitbrengen van een advies 

hierover. Op de locatie vindt screening plaats van alle peuters. In een aantal gevallen vindt er een 

controle onderzoek plaats. Indien verdere behandeling gewenst is vindt er een doorverwijzing plaats 
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 naar een vrijgevestigde logopedist. Dit wordt gefinancierd vanuit het basispakket van de 

ziektekostenverzekering.                                                                                                                                                                                                                                                                        

Lokale oudercommissie 
Peuterspeelgroep ‘t Hummelhofke en peuterspeelgroep De Krummelhörn hebben gezamenlijk een 

lokale oudercommissie. De lokale oudercommissie bestaat uit vijf ouders en de pedagogische 

medewerkers. De verslagen van de lokale oudercommissie liggen ter inzage op de peuterspeelgroep 

locatie. De namen van de ouders/verzorgers die momenteel zitting hebben in de lokale 

oudercommissie zijn bekend bij de pedagogische medewerkers van de peuterspeelgroep en staan 

ook vermeld op de voorkant van het Peuternieuws.  

Periodiek verzorgt de lokale oudercommissie het Peuternieuws. Dit nieuwsbulletin bevat 

interessante informatie, maar ook leuke tips en ideeën voor activiteiten om te doen met uw peuter 

rondom een bepaald thema; bijvoorbeeld dieren, seizoenen of vakantie. Tevens bevat het een 

overzicht van jarige peuters in de betreffende periode. Ook stellen nieuwe lokale 

oudercommissieleden zich altijd even kort voor in het Peuternieuws. Jaarlijks organiseert de lokale 

oudercommissie een ouderavond voor ouders/verzorgers. Voor deze bijeenkomst wordt een 

deskundige uitgenodigd, die over het gekozen onderwerp/thema komt vertellen. ook Kan het een 

ouderavond zijn met actieve onderdelen. Diverse thema’s/ onderwerpen kunnen zijn: 

peuterpuberteit, voeding & beweging of EHBO bij kinderen. Hulp van deze commissieleden wordt, 

indien nodig, gevraagd bij diverse activiteiten in en om de peuterspeelgroep. 

Ouders/verzorgers 
De hulp en inzet van ouders/verzorgers wordt zeer gewaardeerd bij uiteenlopende activiteiten zoals 

schoonmaak- en klusactiviteiten, repareren van speelgoed, wassen van verkleedkleren, verteltassen 

uitlenen/controleren of repareren, het peuterkrantje maken, lokale oudercommissie, uitstapjes en 

dergelijke. Op deze manier zorgen wij er met ons allen voor dat de peuterspeelgroep periode van uw 

peuter een onvergetelijke tijd wordt. Heeft u zin om mee te helpen geef dit dan aan bij de 

pedagogische medewerkers. 

Schoonmaak 
Regelmatig houdt ’t Hummelhofke een schoonmaak. Alle meubeltjes en materialen waar de peuters 

mee spelen worden grondig schoongemaakt. De pedagogische medewerker geeft tijdig aan op welke 

avond de schoonmaak is. U kunt zich opgeven om op de peuterspeelgroep met andere ouders te 

komen schoonmaken. 

Uitstapjes 
Een aantal keer per jaar gaan wij naar de bibliotheek of de bibliotheek komt bij ons voorlezen. Wij 
doen ieder jaar mee aan de nationale voorleesdagen. De laatste dag van het peuterjaar blijven we 
soms op locatie (krijgen we b.v. bezoek van de brandweer) en soms maken we een uitstapje (b.v. 
naar de kinderboerderij).  
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 Fotograaf 
Eén keer per jaar komt de fotograaf bij ons op bezoek. De peuters worden alleen gefotografeerd en 

er wordt een groepsfoto gemaakt. De afname van de foto’s is geheel vrijblijvend. De pedagogische 

medewerkers maken tijdig bekend wanneer de fotograaf langskomt. 

Wat vragen we van u? 

• Wilt u op de luiers en de tas de naam van uw kind noteren? 

• De eerste ochtend vinden we het fijn als u wat langer op de peuterspeelgroep blijft. 

• Stuurt u even een berichtje als uw peuter niet komt? 

• Laat u ons weten als iemand anders uw peuter komt halen? 

• Feedback ontvangen we graag als u tevreden bent, maar ook als u ergens ontevreden over 

bent. 

 
Konnect  
KiWi gebruikt het ouderportaal en de ouderapp van Konnect. Via dit portaal kunnen ouders het 
dagboekje van hun kind bekijken en foto’s bekijken die van hun kind zijn gemaakt. Daarnaast kunnen 
in het ouderportaal en de app de berichten van de pedagogisch medewerkers worden gelezen en 
kunnen ouders ook zelf berichten sturen naar de pedagogisch medewerkers. Ook afmeldingen 
kunnen via Konnect worden doorgegeven aan de pedagogisch medewerkers.  
 
Openingstijden peuterspeelgroep ’t Hummelhofke 
De peuterspeelgroep is van 8.30 tot 12.30 uur open op maandagmorgen en donderdagmorgen 
gedurende 40 weken per jaar (gedurende de schoolvakanties is de locatie dicht). 
Het eerste kwartier staat de koffie en thee voor u klaar! 
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Contactgegevens locatie ‘t Hummelhofke 

Bezoekadres  : Dorpsstraat 145A 
     9699 PG Vriescheloo 
Telefoon  : (0597) 541 705 
E-mail   : hummelhofke@kinderopvangkiwi.nl 
 
Contactgegevens kantoor Stichting Kinderopvang KiWi   

Bezoekadres  : Zaanstraat 47a 
     9673 CA  Winschoten 
Telefoon  : (0597) 431 844 
Fax   : (0597) 431 857 
E-mail   : kiwi@kinderopvangkiwi.nl 
Contactpersoon : Mw. Wiesje Stadlander (leidinggevende) 

Internet  : www.kinderopvangkiwi.nl 
Facebook  : www.facebook.com/kinderopvangkiwi/ 
 

http://www.kinderopvangkiwi.nl/
http://www.facebook.com/kinderopvangkiwi/
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