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“Kinderen in de opvang zij n 
doorgaans zelfstandiger.”

Onderzoek Clarke-Stewart & Althusen
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Kinderopvang is goed voor kinderen. En Wasko staat bekend als  
de betere kinderopvang. Daar krijgen kinderen alles wat ze nodig 
hebben: aandacht, zorg, ruimte om te spelen en... te groeien.
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Het kinderboek als
inspiratiebron

Op maandagochtend  9 maart begon mijn 
dag met het uitreiken van het certificaat 
van voorleescoördinator aan zes bevlogen 
medewerkers van Wasko. Dat is in het kader 
van het programma Boekstart in de Kinder-
opvang, een mooie samenwerking tussen de 
regionale bibliotheek AanZet en Wasko. 

Na de diverse officiële praatjes kwamen de 
medewerkers met elkaar in gesprek over 
de ervaringen tot nu toe op de locaties. En 
daar krijg ik dan kippenvel van. Want dat 
voorlezen goed is voor de taalontwikkeling 
van kinderen, dat weten we allemaal. Maar 
dat onze kinderen staan te trappelen om 
naar de voorleeshoek te mogen, omdat 
het daar zo gezellig en knus is, daar word 
je blij van. Dat ouders komen informeren 
naar welke voorleesboeken geschikt zijn, 
daar gaat je hart sneller van kloppen. Er is 
nu eenmaal veel aanbod: mooi geschreven 
verhalen, prachtig vormgegeven boekjes 
met kunstzinnige en tot de verbeelding 
sprekende illustraties. Medewerkers vinden 
het steeds leuker om voor te lezen en doen 
dat ook steeds vaker met de kinderen. 
Iedereen enthousiast: kinderen, ouders en 
medewerkers.

Het mooiste dat ik hoorde was dat ze de ver-
halen gebruiken als inspiratiebron voor een 
activiteit met de kinderen. Het kinderboek 
als inspiratiebron. Project geslaagd, mijn 
dag kon niet meer stuk. Met zo’n prachtige 
opbrengst gaan we natuurlijk door op deze 
ingeslagen weg.
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Samenwerking CJG en Wasko 

Heel regelmatig zijn er bijvoorbeeld op de 
Facebookpagina van Wasko aankondigingen te 
vinden van speciale avonden voor ouders van 
jonge kinderen, ook op Wasko-locaties. Deze 
thema-avonden worden in dat geval door het 
Centum voor Jeugd en Gezin samen met Wasko 
georganiseerd.

Ze zijn voor alle belangstellenden, dus ook 
‘niet-Wasko-ouders’ kosteloos te bezoeken. Met 
een specifieke groep kinderen in gedachten 
worden actuele onderwerpen aangepakt. Zo 
was er onlangs een ‘Goed met geld’ workshop 
voor ouders van kinderen in de basisschool-
leeftijd. Hoe zorg je er als ouder voor dat je 
kind met geld om leert gaan? In april is er een 
App-party. Een avond over mediaopvoeding met 
tips voor ouders om te gaan met de fascinatie 
van kinderen voor beeldschermen. Pedagogisch 
medewerkers van Wasko verzorgen regelmatig 
de voorleesuurtjes op het consultatiebureau en 
werken mee aan bijvoorbeeld  open dagen van 
het CJG. Het CJG heeft jonge ouders veel te 
bieden en dat kan niet genoeg aandacht krijgen.

Meer informatie op: www.cjgpapendrecht.nl

Peuterspeelzaal Het Koningskind feestelijk geopend op Koningin 
Beatrixschool

Op zeer feestelijke wijze is medio maart Wasko peuterspeelzaal Het Koningskind op de Koningin 
Beatrixschool geopend. Het lint is door de directeur van de basisschool Hananja Witkamp en Mieke 
van der Linden, directeur van Wasko, doorgeknipt. Vervolgens mochten de peuters, pedagogisch 
medewerkers en ouders over de rode loper. Niet zomaar, maar door een haag van basisschoolkinde-
ren die iedereen een warm welkom gaven met een welkomstlied en prachtig gekroonde erebogen. 

Binnen in de mooie nieuwe groepsruimte ging het feestje verder met fruitspiesjes en taart. Het 
Koningskind is de eerste peuterspeelzaal die officieel opent na de splitsing van peuterspeelzaal 
Nijntje op 1 januari jongstleden. De andere helft van deze speelzaal gaat door als Peuterspeelzaal 
De Optimist bij basisschool De Viermaster. De peuterspeelzalen zullen binnen de basisscholen onder-
deel uitmaken van de doorgaande lijn binnen de visie en methodes van de specifieke scholen.

Voor de leukste en laatste nieuwtjes van en over Wasko volg je onze website, 
Facebookpagina en Twitteraccount!

NL Doet en Wasko ook!

Een keer per jaar wordt de grootste vrijwilligersdag van Nederland 
georganiseerd door het Oranjefonds: NLdoet. Op Wasko-locaties wordt 
deze dag ook hard gewerkt samen met de aangemelde vrijwilligers. 

Op kinderdagverblijf Benjamin werd bijvoorbeeld de moestuin aangelegd 
door vrijwilligers. Wasko is erg blij met de vrijwilligers die helpen met het 
nog leuker maken van de Wasko-locaties. We zijn dol op de klusopa (zie 
pagina 12), de voorleesoma, moestuinbuurman of raamschildermoeder. 
Mocht je geïnteresseerd zijn in vrijwilligerswerk op een locatie van Wasko 
dan horen wij dat graag. 

Neem vooral contact op via klantenservice@wasko.nlFO
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Bondgenootschap 
Laaggeletterden Drechtsteden

In Nederland kunnen 1,3 miljoen volwassenen 
niet goed lezen en schrijven. Wasko heeft zich 
aangesloten bij het Bondgenootschap Laagge-
letterden Drechtsteden. Als bondgenoot hebben 
we als organisatie (en dus ook onze medewerkers) 
aandacht voor laaggeletterden. We zijn actief in 
het doorgeleiden naar hulpverlening en cursussen, 
kennis met elkaar delen én onze eigen commu-
nicatie beter afstemmen op deze doelgroep. Het 
bondgenootschap wordt ondersteund door 
de Stichting Lezen en Schrijven. 

Wie meer informatie wil kan kijken op 
www.lezenenschrijven.nl en 
www.meedrechtsteden.nl

Sport BSO het Startblok in Alblasserdam

In Sportcentrum de Blokweer opent de laatste aanwinst van Wasko: Sport BSO het Startblok! Een 
BSO voor kinderen vanaf 8 jaar, waar je in een hoekje een boekje kan lezen na school, kan knutselen 
of buitenspelen, maar waar ook dagelijks sport- en spelactiviteiten aangeboden worden in en rondom 
het sportcentrum. Kinderen kiezen zelf of ze mee willen doen. Wij zijn blij met en trots op deze nieuwe 
locatie die zoveel mogelijkheden biedt voor leuke en sportieve activiteiten in de naschoolse opvang. 
We werven daarvoor speciaal pedagogisch medewerkers met een sportieve achtergrond die zelf ook 
wel houden van een potje apekooien. 

Bel onze klantenservice voor meer informatie of kijk op www.wasko.nl

Alles Kids nu ook met buitenschoolse Opvang

In het pittoreske Goudriaan is in de voormalige kleuterschool al jaren 
kinderdagverblijf Alles Kids gevestigd. Hier worden kinderen van nul tot 
vier jaar opgevangen in een landelijke omgeving.

Sinds 1 januari zijn ook kinderen vanaf vier jaar na schooltijd van harte 
welkom. In de nieuw gestarte BSO-groep stromen kinderen vanuit het 
kinderdagverblijf in zodra ze naar school gaan, maar ook kinderen die het 
kinderdagverblijf niet hebben bezocht zijn natuurlijk van harte welkom! 
Alles Kids beschikt over een ruime speelhal en een fijne buitenruimte met 
zicht op koeien en schapen. En zoals te zien op de foto heeft het buiten-
leven ook binnen vaak de aandacht.

Vroeg 
beginnen 
of later 
klaar? 

Verlengde 
opvang 
is altijd 

bespreek-
baar! Mail 

klanten-
service@

wasko.nl 

Avondeten op Het Kinderkasteel

Op BSO Het Kinderkasteel wordt sinds een poosje 
op maandag, samen met kinderen die zich daar-
voor opgegeven hebben, gekookt en gegeten. Tot 
groot enthousiasme van de kinderen, de pedago-
gisch medewerkers en de ouders. Natuurlijk is het 
als activiteit erg leuk voor de kinderen om te doen 
maar het blijkt volgens de kinderen ook nogal van 
invloed op de smaak van de bloemkool te zijn. Als 
je hem zelf gesneden, gewassen en gekookt hebt 
is hij namelijk super lekker! 



Vraagt u maar:

Info

Veelgestelde vragen, nieuwe ontwik-
kelingen, hardnekkige misverstanden… 
Hieronder wat antwoorden en toelichtin-
gen op de verschillende onderwerpen die 
de klantenservice van Wasko passeren! 

Meer vragen? De dames van de klantenservice zitten van maandag tot en met vrijdag voor je klaar via klantenservice@wasko.nl en 078-6157165, keuze 1.
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Is er eigenlijk een 
Wasko-locatie bij ons 
in de buurt? 
Wasko kinderop-
vanglocaties vind 
je in Papendrecht, 
Alblasserdam, Goudriaan, 
Groot-Ammers, Bleskens-
graaf, Nieuw-Lekkerland, Arkel, 
Sliedrecht, Hoornaar, Streefkerk 
en Nieuwpoort. Binnen Wasko zijn er peuter-
speelzalen, kinderdagverblijven, voorschoolse-, 
tussenschoolse-, naschoolse- en vakantieopvang 
(BSO) op tientallen locaties. Wil je weten welke 
voor jou en je kind het beste past? Bel of mail 
met de klantenservice via 078-6157165 of 
klantenservice@wasko.nl.

Ik vind de kinderopvang maar ingewikkeld 
en duur lijken, is dat zo? 
Nou dat valt echt enorm mee. Wat je uiteindelijk 
betaald is afhankelijk van je inkomen. Kinderop-
vang is vaak minder duur dan je denkt. De mede-
werkers van de klantenservice helpen je graag 
bij het berekenen van je kinderopvangtoeslag 
zodat je precies weet waar je aan toe bent. Als je 
voor 1 juli aanstaande inschrijft, krijg je ook nog   

 eens de eerste maand opvang gratis!

Hoe 
werkt het 
als ik mijn kind 
wil inschrijven voor 
kinderopvang bij Wasko?
Inschrijven kan via onze website 
www.wasko.nl maar je mag natuurlijk ook 
langskomen op het kantoor in Papendrecht. 
Als je nog vragen hebt of bijvoorbeeld locaties 
wilt bezoeken, kun je ook altijd bellen met de 
klantenservice 078-6157165.

Vaak is stoppen makkelijker dan beginnen 
bij dit soort dingen. Hebben jullie ook zo’n 
lange en ingewikkelde opzegtermijn? 
In het geheel niet! De opzegtermijn telt 1 maand 
per willekeurige datum. Opzeggen gaat een-
voudig door een email te sturen aan klanten-
service@wasko.nl. Eigenlijk is het bij Wasko even 
eenvoudig als aanmelden.

Als mijn kind bij een Wasko-locatie wordt 
opgevangen kan ik dan incidenteel een 
opvangdag ruilen als dat beter uitkomt? 
Ja hoor, dat kan! We willen zo flexibel mogelijk 
zijn voor onze ouders en kinderen. Er zijn een 
paar voorwaarden. Het is alleen mogelijk binnen 
de kinderdagverblijven en de BSO, mits er plek 
op de groep is en in overleg met de pedagogisch 
medewerker. Handig hè? 

Wat is nou toch het verschil tussen TSO 
(Tussenschoolse opvang oftewel overblij-
ven) en de Wasko-lunch bij de BSO? Een 
boterham is toch een boterham? 
Ja, dat klinkt wel een beetje verwarrend. We 
proberen het uit te leggen: bij de Wasko-lunch 
eet je kind aan een gedekte tafel bij de BSO waar 
hij of zij ook naschools wordt opgevangen en 
kan zelf boterhammen smeren. Bij de TSO eet je 
kind in de overblijfruimte van de school de eigen 
meegebrachte lunch. 

Wat is het ver-
schil tussen 
‘BSO volledig’ 
en ‘BSO 
schoolweken’ 
(oftewel 
het 40-weken 
pakket)? 
‘BSO volledig’ is opvang gedurende 52 weken 
inclusief alle schoolvakanties en plannings- en 
studiedagen van de school. ‘BSO schoolweken’ 
(40 weken) is opvang tijdens de plannings- en 
studiedagen maar exclusief de schoolvakanties. 
Zo valt er wat te kiezen.

Is het verschil tussen incidentele vakantie-
opvang en structurele vakantieopvang zo 
duidelijk als de namen doen vermoeden? 
Hopelijk! Met misschien een paar aanvullingen. 
Incidentele vakantieopvang tijdens de school-
vakanties vraag je per keer aan bij de BSO waar 
je kind ingeschreven staat. Als dat langer dan 
vier weken van tevoren gebeurt ben je verzekerd 
van de opvang. Structurele opvang is op basis 
van het aantal dagen dat je van te voren per 
kalenderjaar hebt ingekocht. Je bent dan altijd 
verzekerd van opvang en kunt vooraf op basis 
van het gemiddelde de kinderopvangtoeslag 
aanvragen. 
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BSO-zwemles 
De eerste kinderen die opgehaald worden bij 
BSO Maasplein zijn Jeroen en Lucien met zijn 
Angry Bird zwemtas. Ze zijn al vanaf het begin 
bij de BSO-zwemlessen. Lucien enthousiast: 
‘eerst vond ik meester Frank wel een beetje 
streng maar nu is het leuk en na de zwemles 
krijg ik vaak een hamburger en patatjes!‘

Wasko-teamleider Trudie vertelt: ‘de aanleiding 
van de ouders en kinderen om mee te doen met 
het BSO-zwemmen is verschillend. Sommige kin-
deren zaten al op zwemles in De Blokweer, maar 
ouders moesten bijvoorbeeld wekelijks vrije uren 
opnemen om het qua planning allemaal te halen. 
Dat nemen we nu uit handen. Wij brengen de 
kinderen naar het zwembad, de ouders halen ze 
om 17.45 uur weer op.’

Ondertussen rijden we door naar de volgende 
stop Het Palet om daar Brandon en Jarrel op te 
pikken. En als laatste stappen Romke en Sophie 
in bij BSO Kom aan boord. Romke zit al een badje 
verder in de zwemlessen. ‘Ja, Meester Frank zei 

dat tegen mij: ‘jij mag naar badje 1’ en toen zei 
ik: ‘Joepie! In badje 1 mag je met een plank en 
kurken om zwemmen en dat is leuk.’

Bij het zwembad aangekomen beweegt Trudie 
geroutineerd door de hectische kleedkamer. 
Binnen een paar minuten zes kinderen omkleden 
in hun zwemkleding en dan hup allemaal naar de 

badrand. Vandaag is het kijkdag bij zwembad De 
Blokweer, dus veel opa’s, oma’s en ouders zitten 
al klaar of komen gedurende de les binnenlopen 
om bij het bad naar de vorderingen van de kinde-
ren te kijken. We spreken met de moeder van 
Brandon: ‘Brandon is al jaren dikke vrienden met 
Lucien, maar ze zitten niet bij elkaar op school. 

Nieuws

Sinds begin 2015 vertrekt er wekelijks een groepje Wasko BSO-kinderen uit Alblasser-
dam met de Wasko-bus naar Zwembad De Blokweer.

Op deze manier komen ze elkaar ook weer tegen. 
Brandon heeft nu zwemles op zijn BSO-dag, dat 
betekent ook nog dat we een andere dag in de 
week ‘vrij’ houden om andere leuke dingen te 
doen. Anders zou die dag na schooltijd ook weer 
beheerst worden door de zwemles.’
De kinderen liggen inmiddels in het water. Een 
speelse zwemles onder begeleiding van Meester 
Frank volgt met tot slot het allerleukste van een 
zwemles, vroeger en nu: vrij zwemmen!

Inmiddels wordt het BSO-zwemmen in Alblasser-
dam ook op dinsdag en donderdag georga-
niseerd. BSO-zwemmen in Papendrecht start 

11 mei! Op dezelfde datum als Sport BSO het 
Startblok bij De Blokweer. Lees daar meer over 
op pagina 5. 

Voor meer informatie over de BSO zwemlessen 
of de nieuwe Sport BSO mail: klantenservice@
wasko.nl of bel 078-6157165

Binnen een paar minuten zes kinderen 
omkleden in hun zwemkleding en dan 
hup allemaal naar de badrand.



‘Geef de ruimte om 
te groeien’

Interview

Al ruim acht jaar ondersteunt José 
de Graaf-Bleij, onderwijsadviseur bij 
Edux Onderwijspartners de peda-
gogisch medewerkers van Wasko. 
Bijvoorbeeld met de VVE-trainingen 
(Voor- en Vroegschoolse Educatie). 
Vandaag ontmoeten we haar om te 
praten over onder andere een training 
met een focus op interactievaardig-
heden. Medewerkers ontdekken welke 
interactievaardigheden ze hebben, 
hoe ze die kunnen verbeteren en hoe 
die vaardigheden ingezet kunnen 
worden om kinderen optimaal ruimte 
te geven zichzelf te ontwikkelen. 
Daarnaast gaat het om denken vanuit 
doelen in plaats van activiteiten. En 
José belooft dat het minder ingewik-
keld is dan het misschien klinkt.

Tekst Petra Postuma 
Fotografie Vincent Basler

José de Graaf-Bleij:



José de Graaf-Bleij

Je zegt: ‘kinderen kunnen zichzelf ontwikkelen, dus ze hoeven niet actief 
gestimuleerd te worden?’
‘De pedagogisch medewerkers, de locatie zelf en de ouders zorgen samen 
voor het optimaal mogelijk maken van de ontwikkeling van het jonge kind. 
Juist zonder het onnodig te stimuleren. Dat klinkt misschien bijzonder 
maar bijvoorbeeld als een kind gaat lopen, dan laat je het lopen. Je geeft 
de ruimte om te groeien, zorgt dat die letterlijke en figuurlijke ruimte zo is 
ingericht dat de randvoorwaarden ideaal zijn. Dan gaat het vanzelf.’

Werkt dat bij alle kinderen zo?
‘In veel van de trainingen die ik op Wasko-locaties geef gaat het over het 
herkennen en erkennen van de vier sociale dimensies in de ondersteuning 
van het kind. Het eerste kind zal veel complimentjes en aanmoediging 
nodig hebben. Het tweede kind moet je laten, wil het allemaal zelf doen en 
ontwikkelt zich bij wijze van spreken niet dankzij, maar ondanks opvoeders 
en verzorgers. Het derde kind heeft behoefte aan structuur: die wil weten 
wat er eerst en dan vervolgens gaat gebeuren. Dit kind houdt niet van plot-
selinge veranderingen. En dan als laatste het jonge kind dat veel vraagt: 
‘waarom?’. Als je als begeleider observeert met welk type kind je te maken 
hebt, kun je vanuit dat kind gedacht heel specifieke activiteiten aanbieden 
of het juist laten. Je brengt als het ware je groep in kaart.’

Maar is dat dan zo’n andere manier van kijken?
‘Vanuit traditie is het vaak zo dat de dagindeling, de seizoenen en de 
thema’s bepalend zijn voor datgene wat kinderen op kinderdagverblijven of 
peuterspeelzalen wordt aangeboden. Maar als je met 16 kinderen dezelfde 
activiteit onderneemt zul je vaak zien dat het voor twee kinderen te moeilijk 
is, drie liever verder waren gaan bouwen aan hun blokkenkasteel en dat 
twee andere kinderen je activiteit het liefst de hele dag zouden willen 
blijven doen. Het doel van een activiteit moet niet zijn: ‘er gaat een werkje 
mee naar huis’.’ 

Gaat het dan nu verkeerd?
‘Nee helemaal niet! In de trainingen zeg ik vaak: ‘wat je al vanuit je buik 
deed ga je nu vanuit je hoofd doen’. Het is de bedoeling dat we beter gaan 
kijken naar kinderen. Alles wat je doet zou je moeten kunnen beredeneren. 
Je doet wat je doet met een reden. En die reden vind je in wat je groep, of 
het kind, vandaag nodig heeft. Deelnemers aan de trainingen ontdekken 

ook al snel dat het niet ‘weer iets nieuws wat er bij moet’ is. Er is de laatste 
jaren veel op pedagogisch medewerkers afgekomen, maar het lukt eigenlijk 
altijd om te beseffen dat we niet gaan stapelen: we gaan puzzelen met alles 
wat de medewerkers al kunnen en deden!’

Wat is wat jou betreft het streven?
‘Het eigen spel van het jonge kind, het spel dat vanuit het kind zelf komt, 
staat in alle gevallen bovenaan. Het is het uitgangspunt. Vanuit en in dat 
eigen spel gaan we aan de slag. Mogelijkheden en activiteiten aanbieden, 
randvoorwaarden creëren waarin het kind zichzelf ontwikkelt. De pedago-
gisch medewerker leert in de trainingen dus geen ‘lesjes om te geven’ maar 
gaat nadenken over - welke kinderen zijn er vandaag in mijn groep? - waar 
ga ik zitten? - welke kinderen kunnen of willen wat? - wat heeft deze groep 
nodig? Maar ook over de inrichting van de ruimte: hoe halen we de wereld 
naar binnen? De wereld die de kinderen buiten in het groot ervaren moeten 
ze binnen in het klein kunnen (her)beleven.’

Is dit nu weer iets nieuws?
‘Nee hoor, nooit helemaal. Je ziet wel dat de focus op dit soort onderwer-
pen door de jaren heen van plek verandert. Het zijn golfbewegingen. Maar 
deze golfbewegingen gaan nooit terug naar af. De uiteindelijke lijn is altijd 
omhoog. Alle ontwikkelingen in pedagogische visies en trainingen leiden 
tot medewerkers met steeds meer en beter ‘gereedschap’ ten bate van de 
kinderen in de kinderopvang en voorschoolse educatie. 

Wat ik erg positief van Wasko vind, is dat ze altijd proactief inspelen op 
ontwikkelingen en nieuwe inzichten. Je kunt er als organisatie ook voor 
kiezen om af te wachten. Wasko doet dat niet. Ze hebben hun voelsprieten 
breed uitgezet. Ze signaleren ontwikkelingen in het onderwijs en in de 
kinderopvangbranche en vragen dan aan ons om advies en passend trai-
ningsaanbod. Wasko wil breed inzetbare medewerkers en zet daarom al die 
jaren steeds op scholing in. 

‘Je doet wat je doet met een 
reden. En die reden vind je 
in wat je groep, of het kind 
vandaag nodig heeft.’ 
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Dikkie Dik in Alblasserdam

Hyacinten en ruildagen
Bij de groep De Tommies wordt ondertussen fa-
natiek aan een hyacint geplakt door de kleine 
Fabiënne, straks als hij klaar is gaat hij op het 
raam bij de anderen. Ook binnen wordt de lente 
steeds meer zichtbaar. Naast haar zit Timo, hij 
maakt een puzzel. 
Ondertussen belt er een moeder om te vragen 
of haar beide kinderen volgende week van dag 
mogen ruilen. Marinka heeft goed nieuws: er is 
ruimte op de andere dag dus het kan en mag. 
Weer een blije moeder.

De 3+ groep is populair!
Bij Dikkie Dik is er bijna elke dag van de week 
ook een 3+ activiteit. De kinderen van 3 jaar en 
ouder worden verzameld en wandelen samen 
naar een andere ruimte om daar iets met elkaar 
te doen. Maar, vertelt pedagogisch medewerker 
Samantha ‘Als er een kindje van nog geen drie 
heel graag mee wil doen en er is ruimte genoeg, 
dan mogen ze natuurlijk mee.’ De 3+ activiteit 
wordt elke keer door een andere leidster 
begeleid. Op Dikkie Dik kennen alle kinderen en 
medewerkers elkaar dus dat is altijd gezellig.

Wie zit er naast je?
Bij de groep De Elmo’s zitten de kinderen sinds 
een paar weken om half tien in de kring in plaats 
van aan tafel. Mariska vertelt dat het hen en de 
kinderen goed bevalt. ‘Het is wat interactiever 
met deze groep. Ook de hele kleintjes zijn nu 
bijvoorbeeld echt onderdeel van de groep in hun 
wipstoeltje. Voor onze groep werkt het heel goed 
en we hebben er zelfs speciaal een tafeltje en 
andere stoeltjes voor gezocht.’ Het liedje begint: 
‘Goedemorgen Ranomi, fijn je weer te zien, en 
wie zit er naast je, weet je dat misschien?’ Alle 
kindjes weten precies wie er naast hen zit en 
voor de allerkleinste wordt vol enthousiasme 
ingevallen door de andere kinderen. En nu aan 
de crackertjes!
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Op het kinderdagverblijf

Op een zonnige, maar frisse, maandag in maart zijn we op visite bij kinderdagverblijf 
Dikkie Dik. Hier worden dagelijks met veel plezier kinderen van 0 tot 4 jaar opgevangen 
in ‘verticale groepen’. Dat betekent dat je in elke groep alle leeftijden tegenkomt. 
Francisca werkt al 20 jaar bij Dikkie Dik: ‘Ik vind dat de verticale groepsindeling iets 
oplevert voor de kinderen. Ze leren van elkaar, leren rekening houden met elkaar, vinden 
het leuk om te helpen met de kleintjes en ik vind het zelf ook leuk en afwisselend.’ 



Nieuws

Peuteryoga en Onderlinge Massage 
voor BSO-kinderen. Het is misschien niet 

het eerste waar je aan denkt. Bij twee 
Wasko-locaties is er onlangs, volgend op 

landelijke initiatieven, mee begonnen. 
Tot groot enthousiasme van kinderen en 

pedagogisch medewerkers.

e kinderen van BSO 
Basisbende konden de af-
gelopen weken op maandag 

genieten van de workshops 
Onderlinge Massage. Het is 

de eerste keer en workshopleid-
ster José legt alles met een zachte stem uit. Er 
zijn namelijk duidelijke regels bij het masseren. 
Duim omhoog betekent: het mag wat harder, 
duim naar benden betekent: het mag wat 
zachter en ‘stop’ betekent: direct stoppen. Het 
gekriebel over de rug van diegene voor je, terwijl 
je zelf gekriebeld wordt, zorgt hier en daar voor 
dichtvallende ogen. De vorm van de zon wordt 
gewreven op de rug, de regendruppels worden 
zachtjes getikt en als het gaat hagelen, wordt 
het tokkelen wat harder.

Het onderling masseren bij kinderen dient vele 
doelen die verder gaan dan ontspanning. Het 
gaat niet om het manipuleren van de spieren, zo-
als je dat vanuit een volwassen perspectief zou 
verwachten. Kinderen leren vooral hun eigen 
grenzen aangeven en luisteren naar een ander. 
Ze worden weerbaarder en leren elkaar met 
respect te behandelen. In de groepen komt zo 
een betere groepsvorming met socialer gedrag. 

De kinderen geven en krijgen een cadeautje: 
oprechte aandacht voor elkaar. In de normale 
groepsdynamiek zijn de rollen vaak al verdeeld 
maar tijdens de onderlinge massage is iedereen 
hetzelfde. De kinderen van Basisbende zijn er 
wel uit: elke maandag workshop massage en 
vanavond op mama oefenen.

Aandacht voor jezelf
De peuters van Benjamin doen elke donderdag 
mee met peuteryoga onder begeleiding van 
yogajuf Francis. De yoga-oefeningen zijn op 
een speelse manier aangepast voor de kinderen 
vanaf 2,5 jaar. Ze doen bijvoorbeeld dieren, 
bomen en bloemen na. In de rustige sfeer staan 
aandacht, creativiteit en positiviteit centraal. 
De zesweekse workshops zijn zo’n succes dat 
Francis binnenkort weer door gaat met series 
op andere dagdelen.
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Het gekriebel over de 
rug van diegene 
voor je, terwijl je zelf 
gekriebeld wordt, 
zorgt hier en daar voor 
dichtvallende ogen. 

Peuteryoga en Onderlinge Massage 
Oprechte aandacht voor elkaar
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Interview

Al jaren genieten we op Wasko kinderopvanglocaties van de handige en ervaren handen 
van de klusopa’s. Wim Paul (66) en Dolf Nieuwenhuis (73) bezoeken de locaties in 
Papendrecht en het buitengebied en Adrie Baijens (66) is thuis op de locaties in 

Alblasserdam. Hoogste tijd om deze behulpzame heren eens in het zonnetje te zetten.

Tekst Petra Postuma, fotografie Vincent Basler

‘We zijn de 
opa’s van heel 
veel kinderen’
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Opa Dolf: ‘een losse deurkruk, 
een gammel slot, een kapot 

knikkerbaantje repareren of de 
stopcontacten beveiligen met van 

die kapjes, verzin het maar. Opa Wim: ‘Veel 
klusjes hebben wel te maken met de veiligheid. 
Bijvoorbeeld die rubbers die over de scharnieren 
van een deur zitten, die slijten nog wel eens en 
die wil je er natuurlijk zo snel mogelijk weer op 
hebben zitten.’ Opa Adrie gaat verder: ‘Als het 
binnen m’n mogelijkheden ligt pak ik het aan: 
een afvoerpijp repareren, wc-brillen vernieuwen 
en dan vragen ze weer of ik een werkkast kan 
maken of een buitenspeeltoestel kan opknap-
pen. Als ik gebeld wordt stap ik op mijn fiets met 
gereedschapsaanhanger en ga op pad.’

Wat ga je doen?’
‘Ik doe het nu een jaar of drie en rolde er via via 
in’ vertelt Opa Dolf. ‘Ik klus veel in het buitenge-
bied dus mijn kofferbak is mijn gereedschapkist. 
Ik heb altijd gewerkt als vertegenwoordiger 
voor een uitgeverij, iets heel anders dus, maar 
ik was altijd wel diegene, in de vrienden- en 
familiekring, die gebeld werd als er iets geklust 
of verbouwd moest worden. Het is leuk om daar 
nu nog iets mee te doen. En aan belangstelling 
niets te klagen want zodra je met je kist binnen-
komt, is het van: ‘wat ga je doen?’ 

Opa Wim vult lachend aan: ‘Ja, op je gereed-
schapskist moet je goed letten, als je niet uit-
kijkt draai je je om en is je kist leeg. Ik doe ook 
wel eens een klusje op het kantoor van Wasko. 
Niets ten nadele van de mensen die daar werken 
hoor, en ze zitten niet aan je gereedschap, maar 

het werken tussen die kleintjes op de locaties is 
toch leuker.’ Opa Adrie: ‘Ik was al klusopa op de 
basisschool van mijn zoon, De Loopplank, dus 
toen ik gevraagd werd om het ook bij Wasko te 
doen zei ik gelijk ja. Je bent van de bank af en 
ik vind het ook heerlijk om te knutselen voor die 
kinderen!’

Kunnen we het maken? Nou en of!
‘Stoppen als mijn kleindochter naar de basis-
school gaat is trouwens niet ter sprake’ vertelt 
Opa Wim ‘ik vind het veel te leuk. We zijn zo de 
opa’s van heel veel kinderen. Het is leuk om met 
mijn vrouw op De Meent te lopen en ineens heel 
hard te horen: ‘Hé opa!’ en dan de verbaasde 
gezichten van die ouders ernaast te zien.’ Opa 
Adrie met een grote glimlach: ‘Laatst maakte ik 
een paar haakjes om schorten aan op te hangen 
en al snel zaten er vier kinderen om mij heen. Ik 
heb ze allemaal èn mezelf een speelgoedhelmpje 
opgezet en samen hebben we toen het Bob de 
Bouwerliedje gezongen. Genieten hoor.’

We tippen elkaar
Opa Dolf: ‘Ik schep er speciaal genoegen in om 
van een kapot speeltoestel via de fabrikant weer 
een vervangend onderdeel te krijgen. Liefst gra-
tis natuurlijk. En dat lukt best regelmatig. Dan 
zit ik tijden aan de telefoon met zo’n dame om 
precies het goede type te ontdekken, soms gaan 
er zelfs foto’s over en weer. Ik vind het altijd 
klein feestje als het lukt.’  ‘Je wordt sowieso wel 
handiger,’ aldus Opa Wim: ‘Veel locaties willen 
bijvoorbeeld graag zo’n staaldraad om werkjes 
aan op te hangen in de groep. Vroeger kochten 
we van die kostbare standaard setjes.’ Opa Dolf: 
‘Ja en nu hebben we allebei een rol van 50 meter 
achter in de auto en kunnen we elke lengte 
overbruggen. Zo tippen we elkaar ook over waar 
spul het beste te halen is.’

Opa Dolf: ‘En klusopa’s gaan niet met pensioen.’ 
Opa Wim: ‘Opa Jaap voor wie ik in de plaats 
gekomen ben ging door tot zijn 75ste. Volgens 
mij kunnen wij ook nog jaren door.’ Dat be-
aamt Opa Adrie: ‘Ik zou alleen overwegen te 
stoppen als het niet meer gaat want ik vind 
het veel te leuk!’

‘Klusopa’s gaan 
niet met pensioen’

Opa Dolf (links) en opa 
Wim. Rechts: opa Adrie.



  

Gelukkig zijn er geen echte gewonden gevallen, maar 
‘net alsof’ kan soms best leuk zijn. De kinderen van 
kdv Dikkie Dik (Alblasserdam) hebben hun knuffels en 
elkaar verbonden.

Vind ik leuk • Reageren • Delen

31 personen vinden dit leuk.

Van de week Carnaval feest gehad met de BSO groepen 
Het Kinderkasteel en De Wielen. Daar hebben we super 
mooie maskers gemaakt. Deze foto wilde wij graag met 
jullie delen!

Vind ik leuk • Reageren • Delen

34 personen vinden dit leuk.

Deze drie kanjers zijn gisteren gecertificeerd voor 
Beeldcoaching! Van harte gefeliciteerd Annemiek, 
Manon en Gonneke!

Vind ik leuk • Reageren • Delen

59 personen vinden dit leuk.

Op peuterspeelzaal Het Koningskind, in de Koningin 
Beatrixschool in Papendrecht, maken de kinderen bin-
nen het thema Muziek op de xylofoon! Daarna gingen 
ze ook nog een xylofoon plakken maar dan moet je zelf 
de muziek zingen!

Vind ik leuk • Reageren • Delen

7 personen vinden dit leuk.

Op 4 februari kwam er een echte filmploeg bij BSO het 
Palet. De kinderen werd gevraagd wat zij wensen als het 
centrum van Alblasserdam wordt ingericht. Glijbanen, 
fonteinen, snoepbomen en meer leuks natuurlijk!

Vind ik leuk • Reageren • Delen

28 personen vinden dit leuk.

Super geslaagde ouderavond met hoge opkomst! 
We hebben o.a. uitgelegd hoe we als KDV werken met 
de vooral in de peuterspeelzalen gebruikte VVE & 
Piramidemethodes.

Vind ik leuk • Reageren • Delen

26 personen vinden dit leuk.

Op maandag 9 maart hebben zes Wasko medewer-
kers hun certificaat ‘voorleescoördinator’ binnen het 
BoekStart project in ontvangst genomen. Wasko is 
supertrots en dankt de bibliotheek voor de fijne sa-
menwerking.

Vind ik leuk • Reageren • Delen

58 personen vinden dit leuk.

Muziekschool Papendrecht heeft aan Wasko BSO kinde-
ren in Papendrecht muziekworkshops gegeven en al-
lerlei instrumenten laten zien, horen en beleven. Super 
leuk! En wat een talenten!

Vind ik leuk • Reageren • Delen

27 personen vinden dit leuk.

De kinderen van BSO Trossen Los (Papendrecht) maak-
ten mooie Valentijnskaarten voor de papa’s en mama’s. 
Met een lippenstiftkus als postzegel hebben ze zelf hun 
kaartje op de bus gedaan.

Vind ik leuk • Reageren • Delen

26 personen vinden dit leuk.

936 mensen vinden ons leuk. En jij? 
Like ons en blijf op de hoogte. Ga naar:
facebook.com/waskokinderopvang

Vind ik leuk • Reageren • Delen

936 personen vinden dit leuk.

Wasko kinderopvang
10 maart  

Kdv ’t Klaviertje (Nieuw-Lekkerland) organiseerde Opa 
en Oma-week. Iedere ochtend schoven er grootouders 
aan om gezellig ‘koffie te drinken’. En daarna hielpen 
ze mee om verder te knutselen aan ons thema Circus. 
Dit is zeker voor herhaling vatbaar!

Vind ik leuk • Reageren • Delen

23 personen vinden dit leuk.

Wasko kinderopvang
23 februari  

Wasko kinderopvang
18 maart  

Marina > Wasko | Alleen voor medewerkers
18 maart  

Wasko kinderopvang
9 maart  

Wasko kinderopvang
27 maart  

Wasko kinderopvang
3 maart  

Wasko kinderopvang
25 februari  

Celia > Wasko | Alleen voor medewerkers
10 maart  

Cynthia > Wasko | Alleen voor medewerkers
26 februari  

Wasko kinderopvang
4 februari  

Interactief voorlezen bij Trossen Los (Papendrecht). De 
kinderen ontdekken na het lezen van het boekje ‘Een 
gat in mijn emmer’ wat er gebeurt als er een gat in de 
fles zit. Of of het, net als in het boekje, lukt om het met 
hooi te stoppen!

Vind ik leuk • Reageren • Delen

31 personen vinden dit leuk.

Wasko kinderopvang
17 maart  
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ColofonLocatie uitgelicht

De Groene BSO in Groot-Ammers
‘Het is elke dag leuk bij de Groene BSO.’ aldus pedagogisch medewerker 
Myrthe, ze gaat verder: ‘maar vrijdag vind ik denk ik wel de leukste dag. 
Omdat veel kinderen dan al vanaf 12.00 uur vrij zijn hebben we lekker veel 
tijd om leuke dingen met ze te doen. Als ze daar al behoefte aan hebben, want 
dat is vaak maar de vraag. Zo verzinnen wij dagelijks een leuke activiteit als 
een van de opties voor de middag en dan kiest 90% van de kinderen: buiten 
spelen!’ Wij kunnen het ons wel voorstellen. Wat een bofferds zijn de kinderen 
in Groot-Ammers. Een grote groene buitenruimte om hutten te bouwen en te 
ravotten, een schuur met knuffelcavia’s en een werkplaats. Plus een bos met 
een vennetje om bruggen in te bouwen. En niet te vergeten de moestuin waar 
met z’n allen volop uit gekookt wordt: worteltaart, appelmoes, patatjes van 
eigen aardappelen en ga zo maar door.

Een groepje kinderen 
is al tijden druk met het 
bouwen van een brug 
naar de wal van het 
vennetje in het bos.

Er worden vaak kleine 
cavia’s geboren.

Elke middag begint 
met gezelligheid en 

wat lekkers. 

De Groene BSO
Wilgenweg 1b, 2964 AM 
Groot-Ammers

De Groene BSO in Groot-Ammers is alle dagen 
behalve woensdag geopend. In schoolvakanties 
wordt de locatie ook door Wasko-kinderen van 
andere BSO-locaties bezocht.

Kits magazine 
is ook online te 

bekijken via 
www.wasko.nl/kits 



Ruimte om te groeien, www.wasko.nl

Kinderopvang is goed voor kinderen. En Wasko staat bekend als  
de betere kinderopvang. Daar krijgen kinderen alles wat ze nodig 
hebben: aandacht, zorg, ruimte om te spelen en... te groeien.

Wegens succes verlengd!


