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Peuterspeelgroep de Vissen  
in Kindcentrum Feiko Clock in Oude Pekela 

 

Voor wie? 
 

Opvang voor kinderen vanaf twee jaar op maandag-, dinsdag- en 
donderdagochtend van 8.30 – 12.00 uur 
 

Waar? 
 

Kindcentrum Feiko Clock, Sportweg 10, 9665 HT  Oude Pekela 
 
 

Interesse? 
 

Neem contact met ons op voor een persoonlijke afspraak of kijk op onze 
website. Er is maximaal plaats voor 16 kinderen per dagdeel. 
 

Kinderopvang KiWi, Zaanstraat 47a, 9673 CA Winschoten, kiwi@kinderopvangwinschoten.nl, (0597) 431844 

 

 www.kinderopvangkiwi.nl  
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  Kindcentrum Feiko Clock is een samenwerking tussen Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen  
( SOOOG) basisschool Feiko Clock en Stichting Kinderopvang KiWi. Het kindcentrum vindt het 
belangrijk dat kinderen in hun eigen, vertrouwde omgeving zich al spelend kunnen ontwikkelen. 
Vanaf  6 mei 2019 opent Kinderopvang KiWi de Peuterspeelgroep De Vissen. 
 
Waar staat  het kindcentrum Feiko Clock voor? 
In het kindcentrum bieden de school en de kinderopvang KiWi samen een plezierige, veilige en 
vertrouwde omgeving  aan voor alle kinderen, waardoor elk kind zich spelenderwijs kan ontwikkelen. 
Samen zijn we al enige tijd bezig met de voorbereidingen voor het kindcentrum en staan in de 
startblokken om samen met u het beste uit uw kind ( eren) te halen. 
 
Hoe werkt het? 

• U neemt minimaal twee en maximaal drie ochtenden af. 

• De ochtenden zijn van 8.30 tot 12.00 uur. 

• De peuterspeel groep de Vissen is open vanaf 6 mei. 

• De peuterspeel groep is 40 weken open. (tegelijk met de school) 

• De voorbereiding op school vindt spelenderwijs plaats. 

• De kinderen gaan regelmatig een kijkje nemen en meedoen in groep 1. 

• Tijdens het halen en brengen kunt u bij de pedagogisch medewerkers terecht met uw vragen. 

• Ochtendindeling, tussen 8.30 tot 8.45 brengen, spelen, ontwikkelen en tussendoor 
groente/fruit eten en drinken, tussen 11.45 en 12.00 uur ophalen. 

• Eten en drinken krijgen de kinderen van KiWi, luiers geeft u zelf mee. 

• De ontwikkeling van uw kind wordt gevolgd middels observaties en het regelmatig invullen 
van het ontwikkellijnformulier. 

• Oudergesprek vindt plaats bij de start en minimaal twee maal gedurende de peuteropvang. 
periode ( indien nodig vaker) en tenslotte een overdrachtsgesprek naar de basisschool 

• Alle kinderen tussen twee en aanvang basisschool zijn welkom. 

• We kunnen samen met u de mogelijkheden bespreken en de kosten berekenen. 

• Mocht u niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag dan dient u de kosten zelf te 
betalen. ( KiWi ontvangt helaas nog geen Peuteropvang subsidie voor kostwinners gezinnen 
of niet werkende ouder(s) van de gemeente, maar we zijn wel in overleg met de gemeente 
om dit te ontvangen) 

 
Alle voordelen op een rij:  

• Plezier, veiligheid en vertrouwen staat voorop in de groep als voorwaarde voor de 
ontwikkeling van uw kind. 

• Uw kind wordt voorbereid op de basisschool, kringwerk, thematisch werken, in hoeken leren 
spelen en  bevorderen zelfstandigheid. 

• Het kindcentrum beschikt over een mooie, lichte groepsruimte, een binnen speelzaal, 
buitenspeelplein en een groot grasveld aan de zijkant van het kindcentrum. 

• Ontwikkeling van uw kind wordt gestimuleerd en gevolgd. 

• Gerichte ontwikkeling van uw kind middels het programma Uk en Puk op een speelse manier. 

• Uk & Puk daagt kinderen van 2 tot 4 jaar bij De Vissen uit om al spelenderwijs de wereld te 
ontdekken en belangrijke vaardigheden op te doen. Dat gebeurt met doelgerichte activiteiten 
op het gebied van taal, spraak, motoriek en sociale-emotionele ontwikkeling. Vanaf groep 1 
borduurt Schatkist hierop voort met aansluitende doelen, thema’s, ankers en 
overeenkomstige materialen (zoals de pop, het prentenboek en dagritmekaarten). Een 
subtiele overgang van de Vissen naar de basisschool.  

• Doorgaande ontwikkeling van uw kind wordt geborgd door een goede samenwerking binnen 
het kindcentrum. 

• Vaste pedagogisch medewerkers op de groep met scholing en ervaring in de peuteropvang. 
 


