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De meeste gezinnen hebben of krijgen ermee te maken: de opvang
van je kinderen. Wie vertrouw je je kind toe wanneer je zelf aan
het werk bent of andere verplichtingen hebt? Best een lastige. Iedere BSO of kinderdagverblijf heeft z’n eigen werkwijze en visie op
opvang. Om je een beetje inzicht te geven in de mogelijkheden in
jouw buurt, ligt deze allereerste kind & gezin special voor je! Uiteraard komen ook andere kind gerelateerde initiatieven aan bod.
Veel leesplezier!
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VEILIG EN GELIEFD


RUIMTE OM KIND TE ZIJN

Babba kinderopvang biedt liefdevolle kinderopvang. Vanuit ons christelijk geloof, geloven wij dat ieder kind uniek is.
Kostbaar, waardevol, gewenst en oneindig geliefd. Bij Babba mag je zijn wie je bent.

Babba kinderopvang staat voor goede kinderopvang waar
Kinderdagopvang
kinderen zich veilig en geliefd voelen.
Baby- en peutergroepen

We werken met draagdoeken om extra geborgenheid te bieden

·
·

Peuterspeelzaal
Wij hebben een christelijke identiteit. Wij geloven dat
elk kind uniek is.
Elke ochtend (maandag t/m vrijdag) van 8.45-12.45u
Kostbaar, waardevol, gewenst en oneindig geliefd.
Vrije keuze in dag(en)

VVE programma;
goede
voor de basisschool
Wij werken met vaste medewerkers
zodat het voor
devoorbereiding
kinderen veilig
en vertrouwt voelt.
Voor- en buitenschoolse opvang

·

Nog voldoende
op woensdag en vrijdag
Wij zijn een kleine, zelfstandige organisatie
met korteplek
lijnen.

·

Wij bieden u een goede prijs/kwaliteit
verhouding.
Wij werken
met vaste leidsters en vaste mentoren

Grote groene tuin van 1270 m2 om lekker in te spelen
Alles is gevestigd op 1 locatie, zodat u na een lange werkdag uw kind op één plek op kunt halen

Als u meer wilt weten over Babba Kinderopvang kunt u ons bellen of
mailen. Wij staan u graag te woord.

Babba Kinderopvang • Hooiweg 10 • Zuidhorn • 0594 - 701077 • info@babbazuidhorn.nl
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Quadraten Grootegast

‘Uniek in samenwerking,
met iedereen’
Op maandag 30 augustus 2021 om 11.00 uur was de officiële start van
de bouw van het nieuwe Integraal Kind Centrum op het sportpark De
Holten in Marum. Wethouder Elly Pastoor sloeg samen met een peuter
van Kinderopvang Het Zonnetje en twee kinderen van CBS de Bron en
OBS De Springplank de eerste paal. Daarnaast komt er een heus Integraal Kind Centrum (IKC) in de Wilp. Een centrum waarin Kindcentrum
Babbel, OBS de Dorpel en CBS de Wegwijzer samen verder gaan als één
organisatie voor opvang en onderwijs in De Wilp en omstreken. Dat gaat
ook verder onder één naam: IKC de Steltloper.

GOB InZicht - Zuidhorn

Gezonde leefstijl centraal bij InZicht
Gastouderbureau inZicht schenkt aandacht aan een ‘Gezonde Leefstijl’
“Voor een goede start van opgroeien is opvoeding de sleutel. Daarin heb
jij als gastouder een belangrijke rol”. Met deze slogan startte de scholing
‘Gezonde Gastouder’ voor 22 actief deelnemende gastouders van Gastouderbureau inZicht. Elk kind verdient een gezonde start! InZicht heeft
met Nienke Nijdam een eigen coach Gezonde Kinderopvang in huis en zij
is binnen het team het aanspreekpunt over een gezonde leefstijl. Op een
inspirerende avond, konden de gastouders ‘Corona proof’ samen ervaringen en tips uitwisselen. Elkaar inspireren en sparren over het werk,
maar bovenal samen lachen en plezier maken tijdens zo’n avond is belangrijk. De 50 gastouders die samenwerken met inZicht hebben inmiddels allemaal de informatie ontvangen in de vorm van een reader ‘Een
gezonde start’. Het leuke van gastouder zijn, is dat je zelf mag beslissen
wat jij belangrijk vindt in jouw opvang. Een fijne, veilige, gezonde opgroeisituatie bieden, zodat de ouders zonder zorgen hun kind brengen om met
een gerust hart aan het werk te gaan. Een gezonde leefstijl is zoveel
meer dan de thema’s voeding en bewegen. Opgroeien gaat met vallen en
opstaan en inZicht heeft alle gastouders een vrolijk setje pleisters ‘Goed
Gespeeld’ cadeau gedaan.
Eigenlijk alles wat hoort bij een ‘gezonde leefstijl’ krijgt aandacht bij GOB
inZicht. De oudercommissie denkt actief mee rondom dit onderwerp en
draagt regelmatig tips en ideeën aan voor op social media. Dat is een
van de belangrijkste rollen van het gastouderbureau: begeleiden, scholing aanbieden en infomeren van gastouders, ook als dat over een ‘gezonde leefstijl’ gaat. En dat alles in een persoonlijk jasje, want iedereen is
uniek. Bij GOB inZicht is iedere gastouder uniek, net zoals ieder kind en
iedere ouder uniek is. Wij zorgen graag voor de juiste match.
Gastouderbureau InZicht, Pelmolen 9, Niezijl. www.gobinzicht.nl

De stichting is uniek in samenwerking tussen christelijk en openbaar
onderwijs. Maar niet alleen daarin.
Sinds de coronaperiode biedt de
stichting bovenschools NT2-onderwijs. Nederlands als Tweede Taal.

Heel belangrijk voor kinderen van
nieuwkomers. Wat het uniek maakt
is de wederom de samenwerking.
Maar in dit geval de samenwerking
tussen de kinderen. Kinderen van
verschillende culturen. Bedenker

en coördinator Claire Haan vertelt
enthousiast: ‘Als ik zie dat de kinderen van verschillende culturen
elkaar verrijken, dan maak ik een
vreugdesprongetje.’ Claire had 2,5
jaar geleden al een taalklas in Marum. Door het thuisonderwijs liepen
veel leerkrachten tegen problemen
aan om de kinderen van de diverse
taalklassen passend thuisonderwijs
te kunnen geven. Vaak was het materiaal er niet en liep de communicatie stroef. Claire Haan: ‘Toen is het
idee ontstaan. Om een methode voor
nieuwkomers te ontwikkelen, ook als
ondersteuning voor de leerkrachten.’
Claire Haan merkt in het Westerkwartier dat de nieuwe Nederlanders
uitstekend door de bevolking wordt
opgevangen. Iedereen helpt elkaar
en de mensen worden snel in de gemeenschap opgenomen. ‘Zo komt de
integratie natuurlijk op gang,’ legt zij
uit. ‘Daarnaast zie ik dat de kinderen
elkaar ook helpen en met elkaar in
contact komen. Dan zijn zij ook eens
onder gelijkgestemden.’ De kinderen
krijgen drie keer per week taalles en
daarnaast kunnen zij thuis aan de
slag door middel van filmpjes.
Stichting Quadraten, Hoofdstraat 44,
Grootegast. www.quadraten.nl

Gastouderbureau Noorderlicht - Zuidhorn

Trots op tien jaar Noorderlicht

Kinderopvang Vrolijk

‘Oude kleding en laarzen aan’
Kinderopvang Vrolijk bestaat nu ruim zes jaar. De
afgelopen jaren zijn zij gegroeid van een locatie
naar drie. Zes jaar geleden heeft Martine de Groot
de kinderopvang overgenomen samen met haar
compagnon. Alle kinderen uit Grijpskerk en omgeving kunnen er terecht. Van 0 tot 12 jaar. De kinderopvang werkt niet met ingewikkelde pakketten,
maar met een opvang op maat. Naar aanleiding
van de specifieke wensen van ouders. Ieder kind
is uniek, maar ook elke gezinssituatie is uniek.
Vandaar altijd een pakket op maat. Veel is mogelijk. Momenteel heeft Vrolijk veertien enthousiaste
medewerkers. Ieder met hun eigen specialisme.
Het team vult elkaar uitstekend aan. ‘Wij doen het
echt allemaal met elkaar,’ legt De Groot uit. ‘Onze
deur staat altijd open, ook voor inspirerende mensen die nog een baan zoeken in de kinderopvang.
Het team vult elkaar allemaal goed aan. De ene
kan goed knutselen, de ander is goed in sport. En
dat brengen wij allemaal over op de kinderen.’

‘Zelf ontdekken en buiten spelen staan bij ons centraal,’ vertelt De Groot. ‘Onlangs is de voortuin aangepakt en is er nog
meer ruimte buiten. Ook gaan wij regelmatig de natuur in.’
Kinderen moeten ontdekken en ontplooien, dat staat centraal
bij Kinderopvang Vrolijk in Grijpskerk. De drie locaties lenen
zich er ook uitstekend voor. De kinderen sporten en bewegen
veel. ‘Spelen is ontdekken,’ aldus De Groot. ‘Daar krijgen de
kinderen zelfvertrouwen van.’ Zogezegd biedt Kinderopvang
Vrolijk een oplossing op maat. Men hoeft er geen dagdelen af
te nemen, maar er wordt per gezin gekeken wat een passende oplossing is. Dat maakt de vrolijke opvang uniek. En natuurlijk het vele buiten spelen. De Groot: ‘Wij zeggen ook altijd
tegen ouders: doe de kinderen oude kleding en laarzen aan.’
Kinderopvang Vrolijk, Aykemaburchtstraat 16, Grijpskerk.
www.kinderopvangvrolijk.nl

Gastouderbureau Noorderlicht in Zuidhorn bestaat tien jaar. Het bureau
bemiddelt in gastouders en ‘nanny’s’, zoals gastouders aan huis in de
volksmond ook wel worden genoemd. Gastouderopvang is een flexibele, kleinschalige, huiselijke vorm van kinderopvang voor kinderen vanaf
0 tot 13 jaar. De opvang kan plaats vinden bij de gastouder in huis of bij
de vraagouder thuis. Gastouderopvang is wat betreft tijden en dagdelen
vaak flexibeler dan opvang in een kinderdagverblijf of buitenschoolse
opvang. En omdat u per uur afrekent is gastouderopvang ook nog eens
vele malen voordeliger dan een regulier kinderdagverblijf.
‘Dit jaar vieren wij het jubileum,’ vertelt eigenaresse Mandy Veenstra. ‘Samen met
mijn partner Thijs en onze medewerker Mariëlle verzorgen wij nu tien jaar
de bemiddeling tussen 60 gastouders en ruim 300 kinderen.’ Mandy vertelt
vooral trots te zijn op de persoonlijke aandacht en de kleinschaligheid van
het bureau. ‘Wij staan in nauw contact met zowel alle gezinnen en kinderen,
als de gastouders. Elk jaar organiseren wij iets leuks. Een sinterklaasfeest
of een leuke barbecue. Persoonlijk contact staat bij ons centraal.’ Met veel
gastouders en kinderen bouwt het bureau een persoonlijke band op. ‘Het is
toch leuk dat wij een kind zien opgroeien van 0 tot 12 jaar. Dat is een hele
ontwikkeling. Als wij een opvanglocatie controleren is de belangrijkste vraag
dan ook: ‘Zou ik mijn eigen kind hier met een gerust gevoel naar toe brengen?’ En ook andersom: ‘Zit een gastouder lekker in haar vel of kunnen wij
iets doen om haar te ondersteunen?’ Want alleen als een gastouder zich
prettig voelt kan zij goed voor de kinderen zorgen.
Ook verzorgt het bureau de bemiddeling tussen gezinnen en een zogenaamde gastouder aan huis. Ook wel ‘nannyservice’ genoemd. Dat heeft een
welgesteld imago, maar dat hoeft helemaal niet zo te zijn. Alle nanny’s zijn
gekwalificeerd en vanaf twee kinderen kan het zelfs goedkoper zijn dan de
crèche of een andere opvang.
Gastouderbureau Noorderlicht, Waterkers 14, Zuidhorn
www.gastouderbureaunoorderlicht.nl

KIND & GEZINSPECIAL

Kinderopvangvrolijk

0594 - 699 835

www.kinderopvangvrolijk.nl
info@kinderopvangvrolijk.nl
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BSO en Kinderopvang De Plezierwier, Ezinge

‘Wij komen zeker bij jou’

De afgelopen maart was het vijf jaar geleden dat BSO De Plezierwier haar
deuren opende. Bovenin de samenwerkingsschool Op Wier vangen Martine
en Terese voor en na school de kinderen op. In 2015 besloot de oude organisatie te stoppen met de oude BSO, echter vanuit de school bleef de vraag
naar buitenschoolse opvang wel aanwezig. In dit gat is Martine Jansen met
veel plezier gestapt. Meer dan 20 kinderen maken gebruik van de BSO. De
naam Plezierwier is afgeleid van het wierdedorp Ezinge. En de school heet
Op Wier. Een tweeledige betekenis.
Naast de BSO opent Martine Jansen
nu ook een kinderopvang. Voor kinderen van 0 tot 4 jaar. ‘Die behoefte was
er vanuit het dorp,’ vertelt Jansen. ‘Al
een paar jaar doe ik onderzoek naar
de mogelijkheden in het dorp. Echter

binnen de school was geen plek en
toen kwam het dorpshuis in beeld.’
De verbouwing van het dorpshuis
gaat binnenkort van start. Het is de
bedoeling dat kinderopvang De Plezierwier na de kerstvakantie open-

gaat. Er is in eerste instantie plek voor
acht kindplekken, maar in de toekomst kan er uitgebreid worden naar
zestien plekken. Veel is mogelijk. ‘In
een dorp moet je flexibel zijn,’ vertelt
Jansen. ‘Wij bieden een flexibel pakket.’ Allereerst moet er nog verbouwd
worden en dan kan Jansen het naar
eigen inzicht inrichten. Jansen: ‘Ik
denk dat het een succes wordt, in het
dorp hoor ik ouders die zeggen dat ze
zeker bij mij zullen komen.’
BSO / Kinderopvang De Plezierwier,
Schoolstraat 28, Ezinge. www.deplezierwier.nl

Kinderopvang Het Speelhuis, Grijpskerk

Sporten en bewegen bij Het Speelhuis
Kinderopvang Het Speelhuis biedt ruimte voor 58 kinderen variërend in
verschillende leeftijden. Deze zijn opgedeeld in twee kinderdagverblijf
groepen in een samenstelling van 0-4 jaar en twee buitenschoolse opvang groepen. Die een samenstelling hebben in de leeftijden van 4 tot
en met 12 jaar. Het Speelhuis kiest juist voor deze samenstelling. Dus
een verticale, om zo ook een gezinssituatie na te bootsen. Kinderopvang
Het Speelhuis heeft kwaliteit hoog in het vaandel staan. Kwaliteit is belangrijk om zo, de aan ons toevertrouwde kinderen, optimaal te kunnen
begeleiden en te verzorgen.

Sinds een aantal jaren biedt Het Speelhuis een bijzondere BSO aan. Op het
sportcomplex kunnen de kinderen
gebruik maken van de pannakooi en
grasvelden. Buiten de hekken van het
sportcomplex ligt een park met een
basketbalveldje. Op het sportpark zijn

verder tennisbanen aanwezig, een tijdelijke ijsbaan, een fierljep baan en een
sporthal. Genoeg keus en ruimte. Op
het sportveld van VV Grijpskerk worden
de kinderen vermaakt met vooral sport
en bewegen. Van alles doen zij daar.
Tennis, voetbal, maar ook vissen en vo-

gels kijken met een verrekijker. Sport
biedt kinderen zoveel meer dan een
gezond lijf. Kinderen leren samenwerken, de sportregels, het verschil tussen
winnen en verliezen. Je hoeft helemaal
geen kei in sport te zijn. De nadruk ligt
op sporten en bewegen, maar de kinderen kunnen bij de Sport & Outdoor BSO
ook indien nodig knutselen of rustig een
boekje lezen. Bewegen is gezond en
goed voor de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen.
Het Speelhuis blijft in ontwikkeling.
Onlangs zijn zij gestart met de peuter+. Binnenkort is dat ook op elke
ochtend open. De peuter+-groep is
bedoelt voor ouder(s)/ verzorger(s) die
hun kind een sociale omgeving willen
bieden met leeftijdgenootjes. Waarvan op spelenderwijze het kind wordt
gestimuleerd in zijn of haar ontwikkeling. Dit alles wordt ondersteund door
de handpop Raai de Kraai. Deze kraai
komt overal in terug, in de acht verschillende thema’s over het hele jaar.
Kinderopvang Het Speelhuis,
Herestraat 1, 9843 AH Grijpskerk
Sport & Outdoor BSO, Sportlaan 6
9843 BV Grijpskerk,
www.kinderopvanghetspeelhuis.nl

Babba Kinderopvang Zuidhorn

‘Er is geen mooiere plek in Zuidhorn’
Ruim zes jaar geleden begon Guusje Huiser ‘Babba Kinderopvang’ in Zuidhorn. Omdat het op haar
pad kwam en dat pad is nu goed geplaveid. Samen met haar locatiemanager Karin staat er nu
een dijk van een kinderopvang waar meer dan 250
kinderen wekelijks over de vloer komen. De naam
‘Babba’ is tweeledig, misschien wel drieledig. ‘Ik
wilde eigenlijk de naam Abba voeren, maar dat
werd te verwarrend met een of andere Zweedse
groep,’ lacht Huiser. ‘Abba betekent in het Hebreeuws vader en pappa. Maar om verwarring te
voorkomen heb ik er een B voor geplakt. Babba
betekent in veel talen baby, mens en pop.’ Het tekent de christelijke identiteit van de opvang. ‘Wij
geloven dat elk kind uniek is. Wonderbaarlijk gemaakt door een Schepper. Kostbaar, waardevol,
gewenst en oneindig geliefd. Wij hebben oog voor
de uniekheid van uw kind,’ legt Huiser uit. ‘Maar
dat houdt niet in dat anderen dat niet zijn hoor,
maar ik wil ook dat ouders dit weten. Dat ik vanuit
deze inslag werk.’
Blijkbaar was er zes jaar geleden behoefte aan een nieuwe en zelfstandige kinderopvang in de regio Zuidhorn.
Want ouders wisten de opvang snel te vinden. Daarnaast
is Zuidhorn een groeiplek. Er wordt veel gebouwd en er
komen steeds meer jonge gezinnen bij. De kinderopvang
zit, naar eigen zeggen, op de mooiste plek van Zuidhorn.
Het heeft een immense tuin van ruim 1200 vierkante
meter dat volledig tot beschikking staat van de kinde-

ren. Uniek in de regio. ‘Ook wij genieten elke dag weer
van onze prachtige plek hier in Zuidhorn,’ vertelt Huiser
enthousiast. Babba Kinderopvang biedt baby en peuteropvang, de kinderdagopvang. Een peuterspeelzaal, elke
ochtend van 9.15 uur tot 12.45 uur. En een voorschoolse
en buitenschoolse opvang, de kinderen worden door
heel Zuidhorn opgehaald. Babba is een kleine zelfstandige organisatie, werken met vaste medewerkers en
vaste invalkrachten op de groepen. Huiser: ‘Wij vinden
het belangrijk dat kinderen die wij opvangen zich veilig
voelen en kinderen voelen zich veiliger als ze opgevangen worden door een vertrouwd persoon.’
Babba Kinderopvang, Hooiweg 10, Zuidhorn
www.babbazuidhorn.nl

Kinderdagverblijf & BSO De Jonge Wereld, Leek

‘Ieder kind verdient een
goede start op de basisschool’

Sinds februari heeft Kinderopvang en BSO De Jonge Wereld er een nieuwe
locatie bij. En wat voor één. Op locatie ‘Station Rodenburg’ zit nu de sport
BSO en de nieuwe peutergroep Vogelvlucht gevestigd. Aan het begin van
het nieuwe schooljaar zijn zij deze nieuwe peutergroep gestart. Een gerichte groep, want daar was behoefte aan. Gericht peuteronderwijs. Gericht op stimulering van taal, woordenschat, tellen en motoriek. Om voor
alle kinderen dezelfde mogelijkheden te kunnen bieden.
Waarom Station Rodenburg? Voor
vele oud Leeksters en Tolberternaren een bekende plek. Een halte
van de tramlijn van en naar Groningen. Maar dat is niet de enige
reden. Een station is voor velen
een centrale plaats waar je elkaar
tegenkomt, ontmoet, vertrekt of
aankomt. De Jonge Wereld hoopt
voor vele kinderen hier een geweldige start te kunnen maken voor
hun toekomst. ‘Een fantastische
plek om te werken,’ vertelt Wietske
Wekema enthousiast. ‘Binnen het
pand en in de omgeving zijn zoveel
mogelijkheden. Zo hebben we ook
een theaterzaal. Daar wordt volop
gebruik van gemaakt, onder andere door een dramadocent en CMV
Harmonie Leek. Ook zijn er veel
buiten- en sportactiviteiten mogelijk. Geweldig hier!’ Bij de sport
BSO worden de klassieke sporten
zoals voetbal en basketbal aangeboden, maar ook gaan de kinderen
wel eens paardrijden, zwemmen,
mountainbiken dit in samenwerking met externe partijen. Tevens is
er aandacht voor creativiteit, kunst

en cultuur en kan er buiten gebruik
worden gemaakt van de skatebaan
en kabelbaan, zelfs in de toekomst
van de pannakooi.
De Jonge Wereld gaat met zijn
tijd mee. Vanuit de samenleving
is er steeds meer vraag naar deze
manieren van opvang en vooronderwijs. Wekema: ‘Vroeger werd
opvang gezien als een noodzakelijk kwaad als de ouders moesten
werken, maar nu biedt het echt
een meerwaarde voor de ontwikkeling van een kind. Nu kunnen wij
echt inspelen op de behoefte van
het kind en van de ouder.’ Voordelen van een VVE-peutergroep zijn
dat het bijdraagt aan een optimale
ontwikkeling van het kind, het zorgt
voor een vlotte start op de basisschool, het heeft meer oog voor de
behoefte van een kind en het speelt
beter in op eventuele achterstanden. Wekema: ‘Want ieder kind
verdient toch een goede start op de
basisschool?’
De Jonge Wereld
Waezenburglaan 49, Leek
www.dejongewereld.nl
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“DE JONGE WERELD”

KINDERDAGVERBLIJF & BUITENSCHOOLSE OPVANG

De sportiefste en groenste opvang
van het Westerkwartier

Vogelvlucht

OPEN HUIS

PEUTEROPVANG: WIE DOET MEE?
Op de peuteropvang leren de kinderen samen spelen.
spelen
n. Wij
oorschoolse educatie
e
werken op alle peutergroepen met het voorschoolse
programma Uk & Puk. Alle kinderen van 2 tot 4 jaarr kunnen
zich aanmelden voor een peuteropvang.
Voordelen peutergroep met VVE
ng van kind
deren.
• Draagt bij aan een optimale ontwikkeling
kinderen.
chool.
• Zorgt voor een vlotte start op de basisschool.
• Heeft oog voor de behoeftes van ieder kind.
ngs-• Geeft zicht op en speelt in op ontwikkelings
achterstanden van kinderen.
.nl
Meer informatie via info@dejongewereld.nl
of 0594-515844

op woensdag 8 september
en zaterdag 11 september
van 9:30uur tot 11:30uur
Sportpark Rodenburg
Rodenburg 1B Leek

kinderopvangscore

www.dejongewereld.nl

8,9

KIND & GEZINSPECIAL
ZwemCentrum Kollum

‘t Iepenkrietje, Kommerzijl

‘Zwemleraren staan
zelf met de voeten in het water’
Bijna zestien jaar geleden opende
ZwemCentrum Kollum haar deuren. En dat was nogal bijzonder,
want er was flink geïnvesteerd in
de toekomst, vooral in de technische aspecten van het zwembad.
Niet alleen de techniek maar ook
de wijze waarop les wordt gegeven
is bijzonder. Het kind staat centraal. Daar is bewust voor gekozen
en dit levert uiteindelijk resultaat.
Hiermee is een uniek bad ontstaan
met een prachtige sfeer en uitstekende omstandigheden. Kinderen uit de wijde omgeving hebben
zwemles in Kollum. De kracht van
het zwembad zit hem in de kleinschaligheid. De korte afstand tot
het zwembad. De zwemonderwijzers staan er bovenop. ‘Dan ziet
de leraar direct wat er goed gaat
en wat niet goed gaat. De zweminstructeurs staan zelf met hun voeten in het water, ‘ vertelt eigenaar
Vincent Gottschalk.

Nederland is een waterland. In
plaats van allerlei hekken en bordjes om de diverse wateren te zetten,
hebben wij, als Nederlanders, ooit
besloten om ieder kind zwemles aan
te bieden. Daarom is het belangrijk
dat kinderen al op jonge leeftijd leren zwemmen. Kinderen die leren
zwemmen bij ZwemCentrum Kollum worden opgeleid voor het in-

‘Groot in zorg voor de kleintjes’

ternationale geldend A-B-C zwemsurvival diploma van de ENVOZ. Een
speelse en kindvriendelijke manier
van leren zwemmen. Met daarbij
veel aandacht voor de begeleiding
van uw kind en de communicatie
naar u, als ouders, toe.
ZwemCentrum Kollum,
Willem Lodewijkstraat 47, Kollum.
www.zc-kollum.nl

In het Groningse
dialect betekent iepenkrietje een klein
persoon. Uw kinderen, die kleine
en meest kostbare
persoontjes in uw
leven, wilt u met de
grootste zorg omringen, ook als u zelf
aan het werk bent.
Bij kinderopvang ‘t
Iepenkrietje zijn ze
in goede handen en
kunnen ze samen
spelen, knutselen,
eten, drinken en
zichzelf ontwikkelen. In een huiselijke en vrolijke omgeving wordt uw
kind opgevangen door ervaren pedagogische medewerksters die met
plezier en liefde hun vak uitoefenen.
’t Iepenkrietje staat onder leiding van Sieta Smeding. Zelf een moeder van
twee kinderen. Al sinds 2010 eigenaresse van de kinderopvang in Kommerzijl.
‘Ik werk met veel plezier en liefde in mijn eigen kinderdagverblijf. Ik vind het
belangrijk dat kinderen zich bij ons/ mij thuis voelen. Dat ze zich vertrouwd
voelen en daar door zich zelf durven te ontwikkelen. Dit probeer ik te bereiken
door de kinderen veel te knuffelen, met ze te spelen, gesprekjes met ze voeren,’ vertelt Smeding enthousiast. ‘Verder vind ik vaste gewoontes belangrijk.
Een voorbeeld hiervan is het uit zwaaien van de ouders. Als de ouder weg gaat
gaan we voor het raam staan en zwaaien we naar de ouder. Zo ziet het kind dat
de ouder weg gaat. Ook met de baby ga ik voor het raam staan zodat hij of zij
er aan went dat papa of mama weg gaat.’ Het tekent de persoonlijke aanpak
van de kinderopvang. Het team is er een uit duizenden, aldus Smeding. Een
stabiele en hechte factor in het geheel. Al jaren een vast team, zonder verloop.
Belangrijk voor de kinderen. De kinderen komen niet alleen uit Kommerzijl,
maar de BSO haalt de kinderen ook van school in omliggende dorpen. Al met
al een uitstekend adres in opvang. In al haar facetten.
Kinderopvang ’t Iepenkrietje, Dorpssstraat 8, Kommerzijl.
www.iepenkrietje.nl

WSBF: Gymnas�ek, turnen, acrogym en freerunning

Fit en gezond
tijdens en na de
zwangerschap

www.healthcenterzuidhorn.nl

Zwangerﬁt ® • MamaFit
Bekkenfysiotherapie
Individuele
zwangerschapsbegeleiding

Hooiweg 8, 9801 AJ Zuidhorn • T 0594-506113 • info@healthcentrezuidhorn.nl

Fysiotherapie t Fitness

Surhuisterveen- WSBF Surhuisterveen is in Achtkarspelen en omstreken dé plek waar je
moet zijn voor gymnas�ek, turnen, acrogym en freerunning. De sinds 1911 bestaande
vereniging is toegankelijk vanaf de lee�ijd van 4 jaar. Enthousiaste docenten staan voor
uw kind klaar! Voor kinderen in groep 1 en 2 van de basisschool is er Kleutergymnastiek.
Op een speelse wijze werken de kinderen aan hun motorische en sociale ontwikkeling.
Vanaf groep 3 kan er gekozen worden voor Gymnas�ek/Turnen, Acrogym of Freerunning.
Gymnastiek: Brug, balk, sprong, ringen, lange mat; allerlei toestellen waarop gegymdwordt. Het lichaam wordt krach�ger, leniger en behendiger. Natuurlijk blij� het sociale
aspect ten alle �jde ook van belang. Blijkt uw kind talent te hebben? Dan kan er doorstroming plaatsvinden naar de selec�e, of te wel naar Turnen. Nu worden de oefeningen
moeilijker, uitdagender en kan er deelgenomen worden aan regionale en, indien mogelijk,
landelijke wedstrijden.
Acrogym: Dit is een combina�e tussen gymnas�ek en acroba�ek. Er wordt namelijk
geturnd mét en óp elkaar. In tweetallen en drietallen wordt er gewerkt aan behendigheid,
kracht, lenigheid, expressie en dans. Op muziek worden prach�ge oefeningen gemaakt
waarin zowel partnerelementen als individuele elementen aan bod komen. Er kan deelgenomen worden aan regionale en landelijke wedstrijden.
Freerunning: Bij deze spectaculaire discipline leer je op, over, door obstakels heen bewegen aan de hand van verschillende ‘tricks’. Hierdoor ontwikkel je een ul�em gevoel van
vrijheid, kracht en lichaamscontrole.
WSBF is op zoek naar nieuwe leden, nieuwe talenten in alle disciplines. Heb jij of hee� uw
kind zin om lekker te bewegen, in een leuke, gezellige sfeer? Wil jij werken aan je condi�e,
lenigheid en kracht? Ben jij gek op dansen en/of het uitvoeren van spectaculaire tricks?
Kom dan meedoen met onze lessen! Kijk wat er bij je past, gezien je lee�ijd of je interesse! Iedereen mag sowieso eerst 2 lessen gra�s meedoen in alle disciplines, waarna je
alsnog kunt besluiten om wel of niet door te gaan. Iedereen is van harte welkom!
Voor informa�e over trainings�jden en trainingsloca�e kunt u kijken op www.wsbf.nl. De
lessen vinden plaats in de Surventohal in Surhuisterveen.

KIND & GEZINSPECIAL
Hoera, Gastouderbureau Noorderlicht viert haar

10- jarig bestaan!

Al 10 jaar betrokken, vertrouwde en veilige opvang in de regio.
Waterkers 14, 9801 LT Zuidhorn
www.gastouderbureaunoorderlicht.nl
06-83563971
info@gastouderbureaunoorderlicht.nl

Kinderopvang
‘t Iepenkrietje
Een iepenkrietje betekent in het Gronings klein
persoon. Uw kinderen, die kleine en meest kostbare
persoontjes in uw leven, wilt u met de grootste zorg
omringen, ook als u zelf aan het werk bent. Bij kinderopvang ‘t Iepenkrietje zijn ze in goede handen en kunnen
ze samen spelen, knutselen, eten, drinken, enz. enz.
In een huiselijke en vrolijke omgeving wordt uw kind
opgevangen door ervaren pedagogische medewerksters
die met plezier en liefde hun vak uitoefenen.

Voor
wie

Alle kinderen
van 0-13 jaar.

Openingstijden

Kosten
Voor vaste of flexibele opvang hanteren we
een uurprijs van € 7,00. Vaak komt de overheid u tegemoet door middel van een toeslag. U
kunt een toeslag bij de belastingdienst aanvragen op
www https://toeslagen.nl De toeslag is afhankelijk van
uw inkomen. Komt u er zelf niet uit, dan staan wij voor u
klaar om u daarbij te helpen.
Voor vragen en/of meer informatie
kunt u contact opnemen met Sieta Smeding

Kinderopvang
‘t Iepenkrietje is
elke werkdag geopend
van 07.00 - 18.00 uur.
In overleg is het mogelijk om
uw kind eerder te brengen
en/of later op te halen.

Opvangmogelijkheden

U kunt bij ons kiezen uit verschillende
opvangmogelijkheden:
• Vaste opvang: De dagen en uren zijn vast
en elke week hetzelfde
• Flexibele opvang: De dagen kunnen per week verschillen en zijn op rooster van ouders. Er wordt een vast
aantal uren per maand afgenomen.
• Peuteropvang; minimaal 2 vaste ochtenden per week van
09.00 tot 13.00. Tijdens de schoolvakanties is de peuteropvang gesloten. Kinderen met vaste of flexibele opvang
gaan op hun opvangdagen gratis mee naar de peuteropvang.

Dorpsstraat 8 • 9881 PB Kommerzijl • Telefoon: 0594-211800 • info@iepenkrietje.nl

KIND & GEZINSPECIAL
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 Instructeur altijd mee in het water
 Veilig & snel leren zwemmen met de Swimsafe
 U weet exact waar u aan toe bent

Willem- Lodewijkstraat 47, KOLLUM T: 0511-544602
www.zc-kollum.nl

Kinderdagverblijf 0-4 jaar
Peuter+ (peuterspeelzaal) VVE peuterplein

Regulier BSO
Sport & Outdoor BSO

info@kohetspeelhuis.nl
www.kohetspeelhuis.nl

