
Samenwijscentrum Willibrordus

Kleinschalige opvang in Diessen waar ieder kind de be-

geleiding krijgt die het nodig heeft om de wereld om zich 

heen te ondekken.  

Welkom!

Contactgegevens

Samen met u 
als ouder!

Samenwijscentrum Willibrordus
Molenstraat 8 
5087 BN Diessen 
013-7440090 (babygroep), 013-7440091/013-7440092 (dreumes/peutergroep) 
opvang.willibrordus@stichtingsamenwijs.nl

Openingstijden
maandag tot en met vrijdag van 7.30-18.30 uur  
In overleg zijn aangepaste openingstijden mogelijk.  
 
Peuteropvang tijden: 8.15-12.15 uur tijdens de schoolweken. 

Manager
Anouk de Beijer 
06-33619325 
a.debeijer@stichtingsamenwijs.nl

Centraal bureau Samenwijs
013-5057500 
info.opvang@stichtingsamenwijs.nl



Hoe een opvangdagje eruit ziet binnen onze groepen vindt u in ons 
pedagogisch werkplan wat u kunt vinden op onze website.

samen spelen,  
samen leren, 
samen werken,  

Samenwijs

Peutergroep

Voor schoolgaande kinderen bieden wij buitenschoolse opvang aan bij BSO Nono. Voor en na schooltijd is uw kind 
hier van harte welkom!
BSO Nono heeft drie stamgroepen voor kinderen van 4 tot en met 13 jaar:
* Nono
* Middengroep
* Dikke deur
Naast de drie groepsruimten zijn we ook graag buiten op de schoolpleinen en in de gymzalen te vinden.
 
Na schooltijd verzamelen de kinderen in hun eigen basisgroep om de BSO-middag te starten met wat te eten en te 
drinken. Kinderen mogen kiezen hoe ze de middag in willen vullen: vrij spel in een van de groepsruimten, buiten spe-
len of aansluiten bij de dagelijkse activiteit. 
Een open en fijne sfeer, betrokkenheid van de kinderen en het zinvol invullen van vrije tijd vinden wij belangrijk! 

Op donderdag verzorgd onze beweegdocent spectaculaire activiteiten!

BSO Nono (buitenschoolse opvang)
Samenwijscentrum Willibrordus heeft vier stamgroepen: 
* Babygroep: voor kinderen van 0 t/m ruim 1,5 jaar 
* Dreumesgroep: voor kinderen van 1,5 tot 4 jaar
* Peutergroep: voor kinderen van 2,5 jaar en ouder 
*3+ groep: voor de oudste 3+ kinderen. De 3+ groep is alleen de ochtend geopend, de middag voegt de 
3+ groep samen met de peutergroep.
In overleg met ouders wordt het doorstroommoment naar de volgende groep bepaald. Hierbij wordt 
gekeken naar de ontwikkeling en het welbevinden van het kind.

De opvang groepen bij Samenwijs Willibrordus

Babygroep 

Dreumesgroep

3+ groep

Op de babygroep zijn dagelijks maximaal 10 kinderen aanwezig.  Er wordt voor deze kinderen dagelijks 
een veilige leefomgeving gecreëerd waar ieder kind zich kan ontspannen en zichzelf kan zijn. De kin-
deren kunnen zich dan op elk aspect op zijn of haar eigen tempo ontwikkelen. Door te kijken naar de 
behoeftes van het kind en het aanbieden van verschillende materialen kunnen de kinderen ontdekken 
en leren. Kinderen leren hier vooral met de zintuigen (sensomotorische ontwikkeling).

Op de dreumesgroep gaat er weer een nieuwe wereld voor de kinderen open. Op deze groep bevinden 
zich dagelijks maximaal 11 kinderen. Kinderen kunnen hier echt op ontdekking. Ze zitten tussen leeftijds-
genoten waardoor er op een spelende manier geleerd gaat worden.  Er worden themagerichte activitei-
ten aangeboden waar de kinderen bij betrokken worden. Kinderen kunnen zich hierdoor op hun eigen 
manier en tempo op alle ontwikkelingsgebieden gaan ontwikkelen. Ook vindt er een samenwerking 
met de peutergroep plaats. 

Op de peutergroep zitten dagelijks maximaal 16 kinderen. Deze kinderen werken thema gericht met 
VVE (voor- en vroegschoolse educatie). Doormiddel van een themahoek, verschillende ontwikkelings-
materialen en aanbod van verschillende activiteiten ervaren, ontdekken en leren de kinderen. Ieder 
kind ontwikkeld op zijn of haar eigen manier en tempo. Kinderen worden hier gestimuleerd, om zo een 
bijdrage te kunnen leveren aan de zelfredzaamheid en het zelfvertrouwen van het kind. Ook is er een 
samenwerking met de school. Hierdoor willen we ervoor zorgen dat de overgang van peuter naar kleuter 
geleidelijk kan verlopen. 

In de 3+ groep bevinden zich dagelijks maximaal 8 peuters, dit zijn de oudste 3-jarige peuters. Deze peu-
ters zitten samen met kleuters in een klas. Hier zijn zowel een pedagogisch medewerker als leerkracht 
aanwezig. Zij werken intensief samen aan dezelfde thema’s. Door deze werkwijze hebben de kinderen 
al snel een idee hoe het er op de basisschool aan toe gaat. Ook hier wordt er gewerkt met verschillende 
ontwikkelingsmaterialen en activiteiten waarbij de kinderen spelenderwijs ontdekken, ervaren en leren. 
Ook hier krijgen de kinderen de ruimte om dit op zijn of haar eigen niveau en tempo te ontwikkelen.



 
Opvang in een  
veilige en warme sfeer  
voor kinderen van 0-4 jaar

Tijd voor een feestje! De verjaardag is een speciaal moment voor elk kind. Dit mag natuurlijk gevierd 
worden! Samen spreken we een datum af waarop we het feestje vieren. De jarige wordt in het zonnetje 
gezet en mag trakteren. Graag zien we een gezonde traktatie.

FEEST!

samen spelen,  
samen leren, 
samen werken,  

Samenwijs

Ieder kind in beeld!
We houden de ontwikkeling van de kinderen 
nauwlettend in de gaten door het invullen van een 
Kindvolgsysteem.

VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie. Kinderen worden spelenderwijs uitge-
daagd in de ontwikkeling van hun motorische, sociaal emotionele, cognitieve en creatieve 
vaardigheden. De taalontwikkeling is daarbij essentieel om zich te leren uitdrukken in de soci-
ale contacten met anderen. We werken rondom herkenbare thema’s, waarvan de basis uit de 
erkende VVE methodiek Peuterplein komt. Pedagogisch professionals handelen bewust en 
hebben zowel een pedagogische als educatieve houding. Zowel bij de geplande activiteiten, 
als de spontane momenten gedurende de dag. Op deze manier stimuleren wij de ontwikke-
ling van de kinderen, zodat ze met een goede basis de stap naar de basisschool kunnen zet-
ten.

VVE (voor- en vroegschoolse educatie)

Babygroep:

* Flesje 
* Kunst- of borstvoeding én 
reservevoeding. Graag de afge-
meten hoeveelheid.  
* Slaapzak, knuffel en speen 
indien nodig.  
* Groentehap indien nodig. 
* Setje reservekleding.

Wat mag je meenemen naar een dagje bij Samenwijs Willibrordus?
De dagelijkse producten betreft voeding en verzorging hoeft u niet mee te nemen. Uitzonderingen 
hierop zijn flesvoeding en (eventueel) een groentehap voor de baby’s. 
Wanneer uw kind vanwege geloofsovertuiging of een allergie een speciaal dieet volgt of andere verzor-
gingsproducten nodig heeft, mag u dit zelf meenemen. 

Dreumes- en peutergroep:

* Slaapzak, knuffel en speen 
indien nodig.
* Gymschoentjes.
* Setje reservekleding.

Graag alles voorzien van naam

Peuteropvang
De gemeente Hilvarenbeek biedt de mogelijkheid aan alle peuters vanaf 2 jaar om geduren-
de de schoolweken 2 dagdelen per week peuteropvang af te nemen. 
Bij Samenwijs Willibrordus bieden wij peuteropvang aan van maandag tot en met vrijdag van 
8.15-12.15 uur. Hierbij is de lunch inbegrepen. Er is geen peuteropvang wanneer de school ge-
sloten is, denk hierbij aan vakanties en studiedagen.



samen spelen,  
samen leren, 
samen werken,  

Samenwijs

Ook meedenken over de 
ontwikkelingen binnen de 
locatie? 
Neem contact op met de 
locatieraad: 
locatieraad.willibrordus@
stichtingsamenwijs.nl

Het ouderportaal: Konnect

Ieder kind heeft een mentor: 
een pedagogisch medewerker van de groep welke het 
aanspreekpunt is voor de ouder en het kind.

Samenwerkingspartners
Wij werken met verschillende partners samen om de zorg/ontwikkeling voor de kinderen zo op-
timaal mogelijk te kunnen realiseren.  Wij hebben o.a. samenwerkingsverbanden met de basis-
school en het consultatiebureau. 

Als locatie hebben wij ervoor gekozen om twee gesprekrondes per jaar te voeren. Waarbij onder-
scheid word gemaakt in de geboorte maanden. Door jaarlijks vaste momenten te kiezen, kunnen 
we de rust op de groepen bewaren. Wanneer uw kind naar de bassischool gaat vindt er een over-
drachtsgesprek plaats. Bij dit gesprek is er een pedagogisch medewerker en een leerkracht aan-
wezig. Op deze manier creëren wij een geleidelijke overdracht van opvang naar onderwijs.

Oudergesprekken

Bij Samenwijs werken we met een ouderportaal: Konnect. Zes weken voor de start van de 
opvang ontvang je de inloggegevens via de mail. Via het ouderportaal worden foto’s en 
berichtjes verstuurd, nieuwsbrieven verzonden en is alle informatie over de opvang terug 
te vinden. Ouders kunnen zelf ook berichten en foto’s versturen, afwezigheden doorge-
ven, ruildagen en extra opvang aanvragen. Ook de toestemmingen die afkomstig zijn van 
ouders staan geregistreerd.

Ziekte en toedienen van medicijnen
Wanneer een kind niet fit is, heeft het extra verzorging en aandacht nodig die we tijdens 
de opvang niet kunnen bieden. Enerzijds omdat we daar niet voldoende op toegerust 
zijn, anderzijds omdat het voor het kind fijner is om thuis te zijn. Het welbevinden van het 
kind staat voorop! We vragen aan de ouder om de afweging hierin te maken. Natuurlijk 
kun je voor advies altijd bellen naar de locatie om te overleggen met de pedagogisch 
professionals. 
Indien een kind gedurende de opvang ziek wordt, nemen we contact op met de ouders. 
Als we hen niet kunnen bereiken, kan een van de noodnummers gebeld worden.

Wanneer een kind bij de opvang medicijnen toegediend moet krijgen, moeten ouders 
hiervoor een medicijnverklaring formulier invullen. Paracetamol of andere koortsverla-
gende medicijnen dienen wij niet toe! 
We benadrukken dat het niet de bedoeling is om een kind koortsverlagende medicijnen 
toe te dienen vlak voordat het naar de opvang komt. Als een kind in de avond of nacht 
voorafgaand aan de opvang koortsverlagende medicijnen heeft gehad, moet dit doorge-
geven worden aan de pedagogisch professionals.


