Kinderopvang KiWi
Plezier, veiligheid, vertrouwen en ontwikkeling sinds 1988

PSG De Tijgers verhuist naar Kindcentrum De Linde
De peuterspeelgroep gaat open op
maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagochtend
• VVE programma Peuterplein
• Soepele overgang naar groep 1

BSO De Poema’s gaat starten op Kindcentrum De Linde
Aansluitend op de schooltijden op maandag- , dinsdag- en donderdagmiddag
Kindcentrum De Linde
Buitenschoolse opvang
Peuterspeelgroep

Waar en wanneer?
SOOOG en KiWi werken nauw samen om op verschillende plekken in de gemeentes Pekela,
Oldambt en Westerwolde kindcentra te realiseren. Zo ook op De Linde in Nieuwe Pekela.
Peuterspeelgroep De Tijgers en BSO De Poema’s zijn vanaf maandag 23 augustus gestart! Naast
buitenschoolse opvang bieden wij ook voorschoolse opvang!

Voor wie?
PSG De Tijgers:
Peuterspeelgroep De Tijgers biedt peuteropvang voor kinderen vanaf 2 jaar. Peuters vanaf 2 jaar
zijn van harte welkom om te komen spelen, leren en zich te ontwikkelen. Plezier staat voorop en
is gegarandeerd!
In de gemeente Pekela geldt dat peuters vanaf 2,5 jaar met een VVE indicatie de peuteropvang
maximaal 16 uur per week kunnen bezoeken. Kinderen met een VVE indicatie hebben voorrang
bij een plaatsing. Ouders betalen een gedeelte van de peuteropvangplaats via de
kinderopvangtoeslag of subsidieregeling van de gemeente.
Wanneer u niet in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag kunt u gebruik maken van de
subsidieregeling van de gemeente en betaalt u een inkomensafhankelijke ouderbijdrage. Deze
gesubsidieerde plekken zijn er voor peuters vanaf 2,5 jaar.
Het vaste team van De Tijgers bestaat uit Patricia Gorissen en Natasja Grave. Zij zien ernaar uit
om u en uw peuter te verwelkomen op Kindcentrum De Linde. De openingstijden van De Tijgers
zullen zijn: maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagochtend van 8.15-12.15 uur.
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BSO De Poema’s:
Buitenschoolse opvang De Poema’s is er voor alle kinderen van 4 tot en met 12 jaar. De BSO zal
in eerste instantie opengaan op maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag van 14.00-18.00 uur.
Verlengde opvang is mogelijk tot 18.30 uur. Bij voldoende aanmeldingen wordt bekeken of de
BSO ook open kan op woensdag- en vrijdagmiddag, zo ook op de margedagen. KiWi biedt ook
opvang in de schoolvakanties, vaak trekken we dan samen op met kinderen van andere BSO
locaties en is het afhankelijk van het aantal aanmeldingen welke locaties geopend zijn. KiWi
informeert u hier altijd tijdig over.

Meer informatie?
Voor meer informatie, voor persoonlijk contact, kunt u bellen met Klantadvies. Ook kunt u een
kijkje nemen op onze website. Op de website kunt u het contactformulier invullen. Klantadvies
zal dan zo spoedig mogelijk met u contact opnemen.

Contactgegevens:

Telefoonnummer Klantadvies
E-mail
Contactpersonen
Website

: (0597) 431 844
: kiwi@kinderopvangkiwi.nl
: Wiesje Stadlander (leidinggevende Kinderopvang KiWi)
: Simon van der Werff (directeur Kindcentrum De Linde)
: www.kinderopvangkiwi.nl
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