
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

KINDwijzerestafette: SKDT gluurt bij Sinne kinderopvang 
 

In 2014 nemen KINDwijzerorganisaties een 
kijkje in elkaars keuken. In estafettevorm 
gaan medewerkers bij een andere 
KINDwijzercollega ‘gluren bij de buren’. Om 
elkaar in het kader van Samen goed voor 
later (bij ons Ik & Wij!) te inspireren en van 
elkaar te leren. 
 
Op maandag 17 en dinsdag 18 februari 
kwamen vier medewerkers van SKDT 
(Stichting Kinderopvang Den Helder/Texel) 
en Serv Vinders van de Bernard van Leer 
Foundation bij Sinne kinderopvang langs voor 
deze KINDwijzerestafette.  
De collega’s van SKDT - de pedagoog, twee 
pedagogisch medewerkers, de medewerker 
marketing & communicatie - en Serv Vinders  
zijn bij een aantal van onze locaties op bezoek 
geweest om onze mooie praktijkvoorbeelden 
te zien, zoals de BSO-Kinderraad en omgaan 
met verschillen. Tijdens het clusteroverleg in 
november zijn locatiehoofden opgeroepen om 
hun locatie aan te melden als ontvangende 
partij.  
Dit heeft geresulteerd in de volgende 
locatiebezoeken: 

 Sinne Molkenkelder:  

een kijkje in de keuken van de  
BSO-Kinderraden 

 Sinne Vredeman de Vriesstraat /  
De Kinderkoepel:  
pedagogisch klimaat en groepscohesie 

 Sinne Plataanstraat:  
ouderbetrokkenheid en diversiteit 

 Sinne Hounsdyk:  
vreedzame school en het vreedzame dorp 

 Tevens is er veel belangstelling voor onze 
communicatieproducten 
 

De leden van het kernteam Ik & Wij!  
(Astrid de Vries, Ellis van der Meulen en Aliza Visser) 

zorgden voor de begeleiding van de bezoekende 
collega’s. De estafette is als zeer positief ervaren 
door onze gasten. Ze waren enthousiast over de 
bezochte locaties, waren onder de indruk van de 
professionaliteit, en ze kregen bruikbare antwoorden 
op hun vragen. Ze vertelden dat ze geïnspireerd 
waren door de praktische voorbeelden van Ik & Wij!. 
Tijdens het bezoek bleek dat kinderparticipatie op 
alle locaties vanzelfsprekend is. Onze 
KINDwijzercollega’s waren enthousiast over de 
Kinderraadvergadering die zij in Techum 
bijwoonden. Het heeft hen gesterkt in hun 
voornemen om zelf een BSO-Kinderraad op te 
starten. Inspirerend was ook het verhaal uit 
Goutum. Locatiehoofd Marijke Berdik vertelde over 
de samenwerking met de vreedzame Wiardaskoalle 
aan een pedagogische huisstijl. De pijlers van onze 
high five vormen een belangrijke inspiratiebron. 
Jetty, de pedagoog van SKDT, vatte de estafette 
mooi samen: “TOP!”. Natuurlijk hebben wij ook 
gevraagd wat zij aan ons mee wilden geven. De 
SKDT-collega’s vonden het opvallend dat er weinig 
laag meubilair voor de kinderen was. Dit is 
belangrijk voor de autonomie van kinderen en hun 
zelfstandigheid. Onze gasten merkten tevens op dat 
er weinig kosteloos materiaal op de locaties is om 
mee te spelen. Goede feedback! 

 
 

 

Sinne gaat gluren bij Ludens in Utrecht: wie wil mee?!  

Op een later moment gaan enkele medewerkers van Sinne samen twee dagen  
op estafettebezoek bij Ludens in Utrecht. Een prachtige kans om in korte tijd  
bij een collega in de keuken te kijken en heel veel te leren! Wil jij graag mee? Stuur dan voor  
17 maart een mail naar secretariaatcm@sinnekinderopvang.nl. waarin je beschrijft waarom jij 
graag mee wilt en wat je graag bij Ludens wilt zien en leren! 

Democratische vaardigheden leer je op de kinderopvang 

http://www.kinderopvangdenhelder.nl/
http://www.bernardvanleer.org/
http://www.bernardvanleer.org/
mailto:secretariaatcm@sinnekinderopvang.nl

