Okidoki Kinderopvang

Dresdenweg 1
2692 AA ’s-Gravenzande
(0174) 44 15 10
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Locatiebeschrijving peuteropvang Obrechtlaan
De Krabbetjes
Algemene
gegevens

Okidoki locatie Peuteropvang Obrechtlaan
Obrechtlaan 12
‘s-Gravenzande
Telefoon : 0147 41494
LRK- nummer: 205618145

Openingstijden

Verlengde
peuteropvang (vpo)
Peuteropvang (psz)

08.00- 11.45 uur, alleen op maandag en donderdag
08.00 – 11.45 uur, alleen op maandag en donderdag

De Peuteropvang is dagelijks geopend gedurende alle schoolweken (40 weken per jaar) en
is gesloten in alle schoolvakanties.
Leidinggevende
locatie

Naam
Telefoon
E-mail
Werkdagen

Sarine de Winter
0174 - 441926
swinter@okidoki-kdv.nl
Maandag ,woensdag en donderdag

Medewerkers
locatie

Er wordt gewerkt met 1 of 2 vaste pedagogisch medewerkers.
Tijdens ziekte en verlof van vaste pedagogisch medewerkers kunnen invalkrachten
worden ingezet.
Locatie Obrechtlaan is een door Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven erkend
leerbedrijf. Hierdoor zijn er met regelmaat stagiaires op de groep aanwezig. Zij zijn
altijd boventallig.
Er werkt geen vrijwilliger op deze locatie.

Groepsgrootte en
–samenstelling

Er is op locatie Obrechtlaan 1 groep, waar maximaal 16 kinderen worden opgevangen.
Er is geen sprake van een tweede stamgroep voor deze kinderen omdat er maar 1 groep
is.

Pauzetijden

nvt
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Achterwacht

Wanneer er op locatie slechts 1 medewerker aanwezig is, dan is een volwassene
telefonisch bereikbaar die binnen 15 minuten aanwezig kan zijn.
Voor deze locatie is dat:locatie Dresdenweg telefoon 0147 441926

Drie-uursregeling

Dit is niet van toepassing , omdat deze locatie open is van 8.00 tot 11.45 uur

Brengen en halen

Ouders en kinderen komen samen het lokaal binnen. Dit is tussen 8.00 en 8.30 en
kinderen worden tussen 11.30 en 11.45 weer opgehaald in het lokaal door hun ouders.

Gebruiksruimten:
binnen

De ouders komen binnen via de ingang van de onderbouw van de school. In de school heeft
de peuteropvang 1 ruimte grenzend aan de kleuterklas. Dit lokaal is speciaal ingericht voor
de peuters. Er wordt gewerkt met hoeken, dit geeft rust en overzicht en de kinderen
spelen in kleinere groepjes bewuster. De peuters kunnen gebruikmaken van de kleine
toiletten in de gang.

Gebruiksruimten:
buiten

Het buitenspeelplein wordt in samenspraak met de kleutergroepen van de school gebruikt.
Soms spelen ze samen buiten en soms als peutergroep(en) alleen.

Huisregels

De kinderen nemen een stuk fruit van thuis mee, drinken en evt een kaakje krijgen ze
vanuit Okidoki.

Invulling
vierogenprincipe

We zitten met de peuters in een lokaal in een gang van de school en iedereen die door de
gang loopt heeft inkijk in het peuterlokaal. Daarnaast staat er met regelmaat een
stagiaire naast de vaste medewerker. Tijdens de schoolvakanties zijn we gesloten. Is
er geen stagiaire op de groep aanwezig is de afspraak met de leerkracht van groep1/2
dat zij als er hulp nodig is geroepen kan worden.

Dagindeling

De kinderen komen rond 8.00/8.30 uur binnen en spelen dat tot ongeveer 9.00 uur met
elkaar. Daarna wordt er een kringactiviteit gedaan. Hierna eten en drinken de kinderen
iets met elkaar Daarna vindt er een activiteit plaats. Dit kan zowel binnen als buiten zijn.
We werken met thema’s van Uk en Puk ( Ben ik in Beeld )

Uitstapjes

Vanuit deze locatie gaan de kinderen soms naar een speeltuintje in de buurt. Soms gaan
de kinderen vanuit de peutercarrousel mee naar de kinderboerderij of naar het strand.

EHBO

Op elke locatie werken medewerkers die in het bezit zijn van een certificaat
(Kinder)EHBO van het Oranje Kruis. In ons beleidsplan Veiligheid en Gezondheid zijn de
namen van de medewerkers vermeld.

BHV

Op elke locatie werken medewerkers die in het bezit zijn van een certificaat BHV. In
ons ontruimingsplan staan de namen van medewerkers vermeld.

Samenwerking
met John F
Kennedy

Er is een vast programma waarin staat vermeld wanneer er wordt samengewerkt met de
kleuters. We proberen de thema’s zoveel als mogelijk te laten aansluiten aan de thema’s
van de school.

Communicatie met
ouders

 De oudermap staat op de groep Op deze plank vindt u nog meer algemeen info over
Okidoki.
Hierin bevinden zich o.a.:
•
Locatie beschrijving
•
Pedagogisch beleid
•
Beleidsplan Veiligheid en gezondheid
•
Laatste GGD-rapport
•
Gegevens en verslagen oudercommissie
•
Klachtenregeling
•
Inzet pedagogisch coach en pedagogisch beleidsmedewerker
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 Op de deur van de peuteropvang vindt u soms informatie die betrekking heeft over
de opvang op locatie Obrechtlaan.
 Per thema van Uk en Puk krijgen de ouders van peuters met een VVE verklaring een
themabrief mee, waarin beschreven staat welke activiteiten aan bod komen en welke
woorden centraal staan
 Elk kwartaal verschijnt de Okidoki Nieuwsbrief.
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