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Vanaf 3 mei in Kindcentrum Beukenlaan te Winschoten: 
Kinderdagopvang De Boomkruipers  

 

Voor wie? 
 

Opvang voor kinderen vanaf 10 weken tot 4 jaar. 
 

Kindcentrum Beukenlaan: 
 

Samen spelen, leren en ontdekken. 

 www.kinderopvangkiwi.nl  

Nieuw bij KiWi! 
 
Kinderdagopvang 

Waar? 
 

Kindcentrum Beukenlaan, Beukenlaan 42, 9674 CC  Winschoten. 
Binnen het kindcentrum is ook buitenschoolse opvang:  
BSO De Boomklevers voor kinderen van 4 tot 13 jaar. 
 
 
 

Van 0 tot 4 jaar 



Kinderopvang KiWi     
                                           Plezier, veiligheid, vertrouwen en ontwikkeling sinds 1988 
 

 

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

Saamhorigheid, Veiligheid, Talentontwikkeling, Uitdaging en Plezier. 

Wat geven we kinderen mee?                                                                                                                                               

We helpen elkaar, je hoort erbij, we dagen je uit, je kunt al veel, we maken plezier, je groeit als mens. 

 

 

 
 
SOOOG en KiWi zijn samen op weg om kindcentra te bouwen, waar kinderen van 0 tot en met 12 jaar in een 
doorgaande ontwikkellijn onderwijs en opvang kunnen ontvangen. Met trots en plezier kunnen we u vertellen  
dat vanaf 3 mei Kindcentrum Beukenlaan dit heeft gerealiseerd! Dan start namelijk kinderdagopvanggroep         
De Boomkruipers, een verticale groep voor kinderen van 10 weken tot 4 jaar.  
 
De pedagogisch medewerkers van De Boomkruipers stellen zich voor:   
 
Wij zijn Michelle Leeraar, Wendy Gomes en Hauke Stam. Samen zijn wij de  
vaste gezichten voor de kinderen van De Boomkruipers. De naam De  
Boomkruipers is gekozen, omdat het past bij de namen van het  
Kindcentrum en de BSO: De Beukenlaan en De Boomklevers. Ook is het leuk  
dat een ontwikkelingsfase in de motoriek van kinderen in de naam terugkomt,  
namelijk kruipers. Wij vinden het erg leuk om een verticale groep, een groep  
van 0-4 jaar, te mogen begeleiden en stimuleren in hun ontwikkeling.  
De verticale groep heeft het voordeel dat broertjes en zusjes in dezelfde groep kunnen spelen met dezelfde 
vertrouwde gezichten om zich heen. Ze hoeven niet over te gaan naar een andere groep totdat ze naar groep 1 
gaan. De kinderen zijn dan al vertrouwd met het gebouw en kennen de meesters en juffen. De overgang is 
daardoor iets minder spannend en we kunnen het wen-proces afstemmen met groep 1. Broertjes en zusjes 
blijven elkaar tegenkomen in het kindcentrum en tijdens activiteiten waar ze gezamenlijk aan deel kunnen 
nemen.   

 
Wij laten ons voor de baby’s en dreumesen zoveel mogelijk inspireren door de visie van Emmi Pikler. 
Het belangrijkste hierin is dat elk kind zich in zijn eigen tempo kan ontwikkelen. Vrije beweging, vrij spel en 
aandachtige verzorging staan centraal. Daarnaast gebruiken we Peuterplein, dit is een kindcentrum gerichte 
methode, die aansluit op Kleuterplein. Deze twee samen zorgen voor een doorgaande lijn voor alle kinderen van 
0-6 jaar binnen Kindcentrum De Beukenlaan. Het programma richt zich op de brede ontwikkeling van kinderen, 
waarbij wordt gewerkt met thema’s. We stimuleren het vrije spel, ook buitenspelen is ontzettend belangrijk en 
dit doen we daarom elke dag. 
Samen zorgen we ervoor dat elk kind zich bij ons veilig en vertrouwd voelt en zich optimaal kan ontwikkelen. 
 
Bent u nieuwsgierig geworden? Neem dan contact met ons op via onderstaand telefoonnummer, mailadres of via 
het contactformulier op onze website, wij vertellen u graag nog meer. Ook kunt u vrijblijvend een afspraak maken 
om de sfeer te komen proeven. Wij zijn vanaf maandag 3 mei dagelijks geopend van 06:30 uur tot 18:30 uur. 
 
 
Contactgegevens klantadvies Stichting Kinderopvang KiWi      Contactgegevens Kindcentrum De Beukenlaan 
Telefoon  : (0597) 431 844     Telefoon 0597-414294 
E-mail  : Kiwi@kinderopvangkiwi.nl    obsbeukenlaan@sooog.nl 
Contactpersoon : Mw. Wiesje Stadlander (leidinggevende)   Mw. Eva Schipper (Kindcentrum directeur) 
Internet  : www.kinderopvangkiwi.nl    www.obsbeukenlaan.nl  
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