Okidoki Kinderopvang
Dresdenweg 1
2692 AA ’s-Gravenzande
(0174) 44 15 10
info@okidoki-kdv.nl
www.okidoki-kdv.nl

Locatiebeschrijving Prins Bernhardstraat
Algemene
gegevens

Okidoki locatie Prins Bernhardstraat
Prins Bernhardstraat 28
2691 VK ‘s-Gravenzande
(06) 13 04 88 99
LRK- nummer Peuteropvang: 820855340 / tijdelijk : 754000965
LRK- nummer Buitenschoolse Opvang: 202596606

Openingstijden

Voorschoolse
Opvang (VSO)
Verlengde
Peuteropvang (vpo)
Peuteropvang (psz)

Buitenschoolse
opvang (BSO)
Vakantieopvang

07.30– 08.30 uur op alle dagen.
08.00 – 12.00 uur op alle dagen, tijdelijk op de
Van der Kest Wittenstraat.
08.30 – 11.30 uur op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag,
tijdelijk op de Van der Kest Wittenstraat.
08.30 – 12.00 uur op woensdag, tijdelijk op de
Van der Kest Wittenstraat.
14.30 – 18.00 uur op maandag , dinsdag en donderdag.
07.30 - 18.00 uur.

Op woensdag en vrijdag worden BSO-kinderen van alle locaties opgevangen op locatie
Koningin Julianaweg 59a. (Dit geldt ook voor de vakantieopvang)
De Peuteropvang is alle schoolweken (40 weken per jaar) geopend op maandag, dinsdag,
woensdag, donderdag en vrijdag.
De BSO is gesloten op alle feestdagen en tussen Kerst en Nieuwjaarsdag.
De Peuteropvang is gesloten in alle schoolvakanties.
In schoolvakanties worden de groepen 1 t/m 4 van de Prins Bernhardstraat (basisschool
De Wegwijzer) opgevangen op locatie Koningin Julianaweg 59a. Zij hebben hun eigen
groepsruimte.
Leidinggevende
locatie

Naam
Telefoon
E-mail
Werkdagen

Sarine de Winter
(0174) 441626
swinter@okidoki-kdv.nl
maandag, woensdag en donderdag.

Medewerkers
locatie

Peuteropvang en BSO hebben elk een eigen team vaste pedagogisch medewerkers.
Tijdens ziekte en verlof van vaste pedagogisch medewerkers kunnen invalkrachten worden
ingezet.
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Groepsgrootte en
–samenstelling

De peuteropvang vindt tijdelijk plaats op de Van der Kest Wittenstraat. Dit omdat de
school verbouwd gaat worden. We hopen in 2019 weer terug te kunnen naar de Prins
Bernhardstraat. Bij de Peuteropvang kunnen dagelijks maximaal 16 kinderen opgevangen
worden in de leeftijd van 2-4 jaar.
Bij de BSO kunnen dagelijks maximaal 30 kinderen opgevangen worden in de leeftijd van 4 –
8 jaar.
Groepsgrootte en groepssamenstelling
Er is 1 peutergroep voor kinderen van 2 tot 4 jaar (tijdelijk op de
Van der Kest Wittenstraat).
En er zijn 1 of 2 BSO-groepen afhankelijk van het aantal kinderen.
Peutergroep
De Speurneuzen: 16 kinderen met 2 pedagogisch medewerkers.
BSO-groepen /zitten vanaf 1-1-2019 tijdelijk op de Kest-Wittenstraat
De indiaantjes voor kinderen van groep 1 en 2.
De Spoorzoekers voor kinderen van groep 3 en 4.
Er zijn 2 of 3 vaste pedagogisch medewerkers en zo nodig 1 inval.

Pauzetijden

Bij de peuteropvang en de BSO is geen sprake van pauze tijden. In de vakantie opvang voor
de BSO worden de pauzes geregeld op de locatie waar de kinderen verblijven die dag.

Achterwacht

Voor de BSO :Als er < dan 10 kinderen op locatie zijn ( dit gebeurd eigenlijk nooit) dan is
de achterwacht als volgt geregeld:
- Na schooltijd: locatie Kon. Julianaweg 59a, binnen 5 minuten lopend bereikbaar.
(tel.0174 422902)
-

Voor de peuteropvang is het kdv achterwacht. Het kdv zit in hetzelfde gebouw als
de peuteropvang op de Van der Kest wittenstraat.

Drie-uursregeling

Deze regeling is niet van toepassing op deze locatie. De peuteropvang is alleen maar de
ochtend en de BSO is alleen maar de middag. Vakantieopvang vindt op een andere locatie
plaats.

Brengen en halen

Peuteropvang
Vanaf 08.00 – 08.45 uur zijn de kinderen van de Verlengde Peuteropvang welkom.
Tussen 11.30 – 12.00 uur kunnen deze kinderen opgehaald worden. Op woensdag tussen
11.45u-12.00 uur
Vanaf 08.30 – 08.45 uur zijn de kinderen van de Peuteropvang (psz) welkom.
Om 11.30 uur mogen deze kinderen opgehaald worden.
Buitenschoolse opvang/vanaf 1-1-2019 worden de kinderen allemaal opgehaald vanaf
de Bernhardstraat en wordt er samen met de pm-ers en kinderen gelopen naar de
Kest Wittenstraat.
De kinderen van de groepen 1 en 2 worden door medewerkers uit school gehaald. De andere
kinderen komen zelf naar het BSO lokalen.
De ouders kunnen hun kind op elk gewenst moment ophalen.

Gebruiksruimten:
binnen

De peutergroep heeft een gezellige groepsruimte met een themahoek, een bouwhoek en
een leeshoek. Er zijn open kasten waaruit de kinderen spelmateriaal zelf mogen pakken. De
kinderen mogen ook gebruik maken van de gang op de Van der Kest Wittenstraat.
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BSO-groep Spoorzoekers heeft een sfeervolle groepsruimte met treinzitjes, een huishoek,
een bouwhoek en een leeshoek. De groep de Indiaantjes zit in het peuterlokaal( nu tijdelijk
in de aula van de school ). Voor het knutselen mogen we gebruikt maken van het
naastgelegen handenarbeidlokaal.
Voorschoolse opvang
De groepsruimte( van de BSO ) wordt op alle dagen ook gebruikt voor de Voorschoolse
Opvang. Een pedagogisch medewerker ontvangt de kinderen. De kinderen mogen vrij spelen
en als er animo voor is, worden er spelletjes gedaan. Kinderen vanaf 7 jaar, die daarvoor
toestemming hebben, mogen zelfstandig op het plein spelen. Als iedereen dit wil gaat de
pedagogisch medewerker mee naar buiten. We gaan ervan uit dat de kinderen thuis al
hebben ontbeten. Er wordt geen tv gekeken of gebruikgemaakt van de computer.
Om 08.20 uur mogen de kinderen vanaf groep 3 naar het speelplein of binnendoor daar hun
eigen groep als de bel gaat. De kinderen van de groepen 1, 2 , worden rond 08.20 uur naar
de eigen klas gebracht.
De Spoorzoekers en de Indiaantjes. Zie locatiebeschrijving van de Kest Wittenstraat
De kinderen kunnen tijdens het drinken en eten hun verhaal kwijt bij de pedagogisch
medewerker(s). De medewerkers zitten aan tafel of in een kring, de kinderen komen zelf
om daar even wat te eten en te drinken. De kinderen zijn vrij in de keuze van hun
activiteiten. De medewerkers spelen mee en bieden een activiteit aan waar de kinderen
zich bij aan kunnen sluiten.
De kinderen vanaf 7 jaar zijn al weer zelfstandiger.
Als er een contract is ondertekend mogen de 7jarigen zelfstandig buitenspelen op het
schoolplein. De pedagogisch medewerker bepaalt in samenspraak met de ouders of een kind
daar al aan toe is. In deze groep wordt met een magneetbord gewerkt, waarop de kinderen
d.m.v. een kaartje met hun naam aangeven dat zij buitenspelen.
De kinderen kunnen ook terecht in het speellokaal of in het handenarbeidlokaal.
Gebruiksruimten:
buiten

Het schoolplein van de Prins Bernhardstraat wordt door BSO-kinderen gebruikt.Tijdelijk
het plein van de Kest Wittenstraat
Er wordt gebruikgemaakt van het speelplein van de basisschool. Het speelplein is omheind en
kan worden afgesloten. Hier bevinden zich diverse speelmaterialen.
•

Zandbak met brede (zit)rand: stimuleert de constructieve ontwikkeling en
socialisatie.

•

Speelobject met daarin een glijbaan, klimwand, loopbrug van touw en “hangrek”:

•

stimuleert de socialisatie, beweging en fantasie.
Basket: stimuleert de beweging en socialisatie

•

3 “Klim/zit/haasje over-bollen”: stimuleert de beweging en socialisatie.

•

3 Duikelrekken in verschillende hoogtes: stimuleert de beweging en socialisatie.

•

Knikkerpotjes: stimuleert de beweging en socialisatie.

•

Evenwichtsbalk: stimuleert de beweging en socialisatie.

•

Bankje: stimuleert de socialisatie.

Ook zijn er voor buiten ballen, hoepels, springtouwen, kleden voor het bouwen van tenten
etc. om mee te spelen.
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De peuters spelen buiten op het schoolplein van de onderbouw op de Van der Kest
Wittenstraat ( tijdelijk). Hier is een zandbak , een kruiptunnel en een duikelrek.
Huisregels
Invulling
vierogenprincipe

In principe staat er altijd 2 pm-ers op de groep. De groepsruimte van de peuters bevindt
zich in een gang van de school. Hier lopen regelmatig allerlei mensen door de gang en het
lokaal grenst aan een groep van het kdv. De toiletruimte bevindt zich op de gang. Deze
toiletten worden ook door school gebruikt en zijn in de looproute. De verschoonruimte met
natte hoek is in de groepsruimte, zodat hierop voldoende zicht is.

Uitstapjes

Peuteropvang
De peutergroepen maken af en toe een uitstapje naar een speeltuintje in de buurt. Ook is
het mogelijk om eens een boodschapje te gaan doen, de eendjes voeren of naar de
kinderboerderij te gaan. Regelmatig is er een activiteit buitenshuis in het kader van de
Peutercarrousel met een speciaal programma Minijutters in de natuur, bij de
Kinderboerderij of Generatietuin. De medewerkers zullen altijd samen gaan, met in
achtneming van de juiste leidster-kind-ratio.
Buitenschoolse opvang
De buitenschoolse opvang maakt op vrije dagen regelmatig uitstapjes. Meestal trekken zij
de natuur in, bv. naar Het Prinsenbos of het Oranjepark.

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
De Wegwijzer

Normaal gesproken is een intensieve samenwerking met CBS De Wegwijzer en de
peutergroep. Nu de peuters van de Prins Bernhardstraat tijdelijk op de Van der Kest
Wittenstraat worden opgevangen is dit helaas even iets minder. Er vindt wel een
schriftelijke overdracht plaats naar de basisschool als het kind 4 jaar wordt. Indien nodig
zal er ook een gesprek plaatst vinden met de school.
Als we weer terug verhuizen naar De Wegwijzer zal de samenwerking weer opgepakt gaan
worden.
Met de buitenschoolse opvang en school is er een goede samenwerking. Gezamenlijk
gebruiken we ruimtes en materiaal. De omgangsvormen die op school gelden, gelden ook bij
de opvang.
Op open dagen van school is ook de kinderopvang aanwezig.

Communicatie met
ouders

 De oudermap vindt u bij het BSO lokaal.
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
• Brieven en informatie aan ouders van de BSO ontvangt u via de mail of via Konnect.
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• Brieven en informatie aan ouders van de peuteropvang ontvangt u in de groep of via
Konnect
• Maandelijks krijgen de ouders van peuters met een VVE verklaring een themabrief mee,
waarin beschreven staat welke activiteiten aan bod komen. Voor de andere ouders liggen
er brieven die ze kunnen meepakken.
Elk kwartaal verschijnt een nieuwsbrief van Okidoki.
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