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Informatie algemeen  

Kidscasa Kinderopvang 
  
 

Onlangs heeft u uw kind bij Kidscasa Kinderopvang aangemeld of u wilt dit 

binnenkort gaan doen. Uw kind toevertrouwen aan de zorg van anderen vraagt 

om een zorgvuldige afweging. Als ouder wilt u immers de zekerheid dat uw 

kind wordt opgevangen in een veilige, vertrouwde en inspirerende omgeving? 

Ons streven is dat uw kind zich praktisch thuis zal voelen.  

We vertrouwen erop dat deze informatiegids antwoord geeft op uw vragen op 

het gebied van kinderopvang. Mocht u echter meer willen weten, dan kunt u  

altijd contact met ons opnemen. 

 

Doel  

Het doel van Kidscasa is om ouders professionele opvangmogelijkheden te 

bieden voor hun kinderen.  

Om deze doelstelling te realiseren bieden we voor verschillende 

leeftijdsgroepen diverse vormen van kinderopvang.  

  
Achtergrond  

Naast kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang biedt Kidscasa ook 

gastouderopvang en speciale kinderopvang aan. Onder de naam Vlieg-In 

organiseert Kidscasa voor kinderen met een verstandelijke beperking en/of 

ontwikkelingsproblemen opvang op woensdagmiddag, zaterdag en  in 

schoolvakanties. Tevens worden er logeerweekenden voor deze kinderen 

aangeboden.  

Kidscasa biedt opvang aan ongeveer 1050 kinderen per week, verdeeld over 

verschillende locaties en vormen van kinderopvang en peuterspeelzaalwerk.  

Bij Kidscasa werken circa 145 medewerkers, waarvan het merendeel direct 

contact heeft met de kinderen.  

 
Centraal Bureau (CB) 

Het Centraal Bureau (CB) is gevestigd in het gebouw van De Vlieger in Roden.. 

Hier bevinden zich de ondersteunende afdelingen zoals de financiële 

administratie, de afdeling planning en de directie. Als u algemene vragen heeft 

kunt u bij het CB terecht. 

Het Centraal Bureau is op werkdagen bereikbaar van 8.30 uur tot 12.30 uur. 

 

Enkele cijfers:  

 1050 kinderen 

 145 medewerkers 

 17 locaties bso 

 8 locaties kdv 

 9 peuterspeelgroepen 

 vier vormen van  

    opvang 

 

 
 

Bij Kidscasa is uw 

kind praktisch thuis 

Doelstelling Kidscasa: 

professionele opvang  
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Gastouderbureau 

Het kantoor van het gastouderbureau bevindt zich eveneens op het CB, aan de 

Groene Zoom 6-8 in Roden. De bemiddelingsmedewerker bemiddelt tussen de 

aanvragen van de vraagouders en het aanbod van gastouders in Noord 

Nederland met name in Noordenveld, Tynaarlo, Midden-Drenthe, Assen en 

Leek en omstreken. Gastouders worden op basis van vastgestelde 

selectiecriteria ingeschreven. 
 

 

Locaties kinderdagverblijf(KDV) en buitenschoolse opvang (BSO) 
 

Peize, Sport en Spel BSO De Kameleon (BSO) 

Op het voetbalveld van VV Peize kunnen kinderen terecht op Sport & Spel 

BSO De Kameleon. Op deze locatie worden vooral veel buitenactiviteiten 

aangeboden waar de kinderen zich voor kunnen inschrijven. Deze locatie ligt 

tevens vlak bij de scholen, sporthal en tennisbanen zodat kinderen gemakkelijk 

van deze voorzieningen gebruik kunnen maken.  

 

Roden, Sport en Spel BSO De Toppers (BSO) 

Buitenschoolse opvang De Toppers maakt gebruik van de kantine van 

Sportcentrum de Hullen. Deze locatie is gericht op sport- en spelactiviteiten 

welke worden begeleidt door gekwalificeerde pedagogisch medewerkers met 

een sportachtergrond. 

 

 

Norg, De Triangel (KDV en BSO) 

In Norg is het kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang gehuisvest in het 

bewegingscentrum in Norg. Het kinderdagverblijf heeft een prachtig verbouwde 

ruimte op de begane grond. Voor de bso kinderen worden samen met het 

Bewegingscentrum diverse sport- en spelactiviteiten aangeboden welke 

aansluiten op de projecten “Beweegdorp Norg”en “Gezonde School”.  

 

 

Roden, De Vlieger (KDV en BSO) 

Kidscasa bezit een speciaal voor de kinderopvang ontworpen gebouw in Roden. 

Alle groepsruimtes in dit gebouw komen uit op de centrale speelhal in het 

midden van het gebouw. Er zijn in De Vlieger vier groepsruimtes voor het 

kinderdagverblijf en een grote ruimte voor de buitenschoolse opvang. In de  

Vlieger zijn tevens peuterspeelzaal De Kleine Vlieger en De Vlinder gehuisvest 

 

 

Oldekerk, Het Beukenootje (KDV en BSO) 

Het Beukenootje ligt in een rustig deel van Oldekerk. Het kinderdagverblijf, 

heeft ruime gezellige groepsruimten en een eigen speelplein buiten. In de 

buitenschoolse opvang is plaats voor 30 kinderen. De speelplaats en tuin zijn 

groot waardoor de kinderen veel speelruimte hebben. 
 

 

Norg, De Triangel (KDV en BSO) 

In Norg is het kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang gehuisvest in het 

bewegingscentrum in Norg. Het kinderdagverblijf heeft een prachtig verbouwde 

ruimte op de begane grond. Voor de bso kinderen worden samen met het 

Bewegingscentrum diverse sport- en spelactiviteiten aangeboden welke 

aansluiten op de projecten “Beweegdorp Norg”en “Gezonde School”.  

 

Kinderdagverblijf en 

buitenschoolse 

opvang  in een 

locatie 

Gastouderopvang 

 Koppelingen in 

Noord Nederland 

 Gastouders 

worden 

geselecteerd 

Buitenschoolse 

opvang met nadruk op 

sport en spel 
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Haulerwijk, De Vuurtoren (KDV en BSO) 

Tegenover de brede school waarin twee bassischolen zijn ondergebracht is 

kinderopvang De Vuurtoren gevestigd. In De Vuurtoren is een 

kinderdagverblijf met een verticale groep voor kinderen van 0-4 jaar.  

Voor de schoolkinderen is er de buitenschoolse opvang aan de achterzijde van 

het gebouw. De Vuurtoren ligt centraal in het dorp en heeft een grote 

buitenspeelplaats tot haar beschikking.  

 

Hoogeveen, De Tamboerijn (KDV en BSO) 

Deze locatie is gevestigd in een prachtig karakteristiek pand “de Oude 

Bibliotheek”. De Tamboerijn heeft 1 kinderdagverblijfgroep en een 

buitenschoolse opvang. Op deze locatie wordt gewerkt met de vroeg- en 

voorschoolse educatie methode Uk & Puk. De activiteiten stimuleren de spraak- 

en taalvaardigheid, sociaal-emotionele vaardigheden en motorische en 

zintuiglijke vaardigheden op een toegankelijke wijze. 

 

Peize, De Kameleon (KDV en BSO) 

In het centrum van Peize is kinderopvang De Kameleon gehuisvest in het 

multifunctionele gebouw De Essen. Op deze locatie vindt u twee 

kinderdagverblijfgroepen en de buitenschoolse opvang. Tevens zijn de 

peuterspeelzalen Het Hummelhonk en Het Clubje gehuisvest in dezelfde 

accommodatie.  

 

Veenhuizen, De Boevenbende (KDV en BSO) 

In basisschool de Vlinderhof is De Boevenbende gehuisvest. Tussen  het 

kinderdagverblijf en de peuterspeelzaal is een grote mate van samenwerking  

waarbij de groepen worden samengevoegd.  

 

Roden, Dinges (KDV) 

Dinges is enige jaren geleden nieuw gebouwd op een mooie locatie aan de 

Groene Zoom. Er zijn twee kinderdagverblijfgroepen, een babygroep voor 

kinderen van 0 tot 2 jaar en een peutergroep voor kinderen van 2 tot 4 jaar 

 

Een, De Boomhut (BSO) 

Buitenschoolse opvang De Boomhut is gevestigd in een eigen ruimte in c.b.s. 

De Regenboog. Op de bovenverdieping is een huiselijk ingerichte ruimte waar 

de kinderen na schooltijd en in schoolvakanties lekker kunnen bijkomen en 

meedoen aan activiteiten. De Boomhut is kleinschalig waar alle kinderen uit 

Een terecht kunnen. 

 

   Roden, De Hoeksteen( BSO) 
De BSO heeft de beschikking over twee lokalen waardoor we de groepen op de   

drukkere dagen op kunnen splitsen. We spelen graag en veel buiten op het 

ruime schoolplein. Het organiseren van opvang op dezelfde locatie als de school 

is voor kinderen heel erg fijn; op deze manier kunnen ze op één en dezelfde 

plek blijven voor- en na schooltijd. De juffen en meesters kunnen gemakkelijk 

even op de BSO naar binnen lopen om te vertellen hoe de dag is verlopen en of 

er nog bijzonderheden zijn geweest. 

  

    

 

 

 

Buitenschoolse  

opvang 

in scholen. 
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Roden, De Poolster( BSO) 
OBS De Poolster heeft sinds september 2012 de beschikking over een 

schitterend nieuw modern en functioneel gebouw. De BSO heeft de beschikking 

over een eigen ruimte. Het uitgangspunt op school is dat een kind zich veilig 

voelt, zodat het zich optimaal kan ontwikkelen. De kinderen leren een positieve 

houding te hebben naar en respect te tonen voor onze (multiculturele) 

samenleving, de natuur en het milieu. Door de opvang voor en na schooltijd 

inpandig te organiseren kunnen wij goed aansluiten bij deze missie van de 

Poolster. Het organiseren van opvang op dezelfde locatie als de school is voor 

kinderen heel erg fijn; op deze manier kunnen ze op één en dezelfde plek 

blijven voor- en na schooltijd.. 

 

Roden, ‘t Valkhof( BSO) 
Basisschool ’t Valkhof is een daltonschool en gaat ervan uit dat een kind in 

staat is verantwoordelijkheid te dragen voor zichzelf en voor zijn omgeving. 

Dat wordt bereikt als ouders, leerkrachten en het team van de BSO het kind de 

gelegenheid geven om zich te ontwikkelen tot een vrijdenkende en 

verantwoordelijke volwassene.  Op ’t Valkhof wil de school ieder kind zoveel 

mogelijk leren. Daarbij wordt niet alleen gedacht aan het vergroten van kennis 

maar aan een evenwicht tussen aan de ene kant intellectuele groei en aan de 

andere kant persoonlijke en sociale groei.Door de opvang voor en na schooltijd 

inpandig te organiseren kunnen wij goed aansluiten bij deze missie van ’t 

Valkhof. Het organiseren van opvang op dezelfde locatie als de school is voor 

kinderen heel erg fijn; op deze manier kunnen ze op één en dezelfde plek 

blijven voor- en na schooltijd.  

 
Roden, de Tandem (BSO) 

Openbare basisschool De Tandem telt tussen de 130 en 150 leerlingen, verdeeld 

over 6 groepen. BSO de Tandem heeft de beschikking over een eigen ruimte 

waar in de ochtenden de peuterspeelgroep ook gebruik van maakt. Een 

betrokken, ervaren en enthousiast team streeft ernaar een sfeer te creëren waarin 

de kinderen zich fijn voelen en zich kunnen ontspannen na schooltijd. Het 

organiseren van opvang op dezelfde locatie als de school is voor kinderen heel 

erg fijn; op deze manier kunnen ze op één en dezelfde plek blijven voor- en na 

schooltijd. De juffen en meesters kunnen gemakkelijk even op de BSO naar 

binnen lopen om te vertellen hoe de dag is verlopen en of er nog 

bijzonderheden zijn geweest. 

 

Roderwolde, De Boemerang (BSO) 

Buitenschoolse opvang De Boemerang is een kleinschalige opvang die gebruikt 

maakt van het peuterspeelzaallokaal in het Dorpshuis. De Boemerang maakt 

deel uit van de pilot dagarrangementen waarbij veel organisaties uit het dorp 

betrokken zijn. Naast het eigen aanbod van Kidscasa kunnen de kinderen 

meedoen aan de activiteiten die vanuit de dag-arrangementen worden geboden.  

 
   Zeijen, De Zeijer Hoogte (BSO) 

Buitenschoolse opvang De Zeijer Hoogte is gehuisvest in de multifunctionele 

accommodatie ( MFA) in Zeijen. Bij mooi weer kan het sportveld gebruikt 

worden en bij minder mooi weer kan er volop gespeeld worden in de grote 

sportzaal. Dit alles onder begeleiding van gekwalificeerde medewerkers met 

een sport achtergrond. 
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Pedagogisch beleid 

De eindverantwoordelijkheid voor de opvoeding ligt vanzelfsprekend bij u als 

ouder. Wij streven ernaar de kinderopvang te laten aansluiten bij de opvoeding 

thuis.  

Onze visie op opvoeding en ontwikkeling vormt de basis van de dagelijkse 

omgang met de kinderen en wordt gekenmerkt door de volgende kenmerken: 

 respect - we werken vanuit de basisgedachte dat ieder kind uniek is; 

 ieder kind is van nature een sociaal wezen en gericht op het ontdekken van       

de wereld om zich heen; 

 ieder kind heeft behoefte aan veiligheid, structuur, ritme en continuïteit; 

 ieder kind is gericht op zelfstandigheid en zelfredzaamheid. 

Een uitgebreide omschrijving van bovenstaande punten is te vinden in ons 

pedagogisch beleid, dat ter inzage ligt op alle locaties. In dit pedagogisch beleid 

wordt beschreven hoe wij vorm geven aan de vier basisdoelen geformuleerd in 

de Wet Kinderopvang: het bieden van een gevoel van emotionele veiligheid, 

gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van persoonlijke competentie, 

gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van de sociale competentie en het  

vierde basisdoel is het kind de kans te geven om zich de normen en waarden, de 

cultuur, van een samenleving eigen te maken. Het gastouderbureau heeft een 

eigen pedagogisch beleid op basis waarvan afspraken gemaakt worden tussen 

vraag- en gastouders.  

 
 

Lokale en Centrale Oudercommissie  

Op elke locatie voor kinderopvang en bij het gastouderbureau is een lokale 

oudercommissie (LOC) ingesteld. De LOC is een adviesorgaan die als doel 

heeft de belangen van kinderen en ouders te behartigen en te adviseren aan de 

directie. De LOC’s hebben een aantal, met name de organisatiebrede zaken, 

gemandateerd aan de Centrale OuderCommissie(COC).Dit houdt in dat de 

directie aan de COC voorgenomen besluiten voorlegt over o.a de prijzen, het 

algemene pedagogisch beleid en het algemene kwaliteitsbeleid.  

 

 

Klachtenreglement 
Kidscasa hecht eraan u te betrekken bij de opvang van uw kinderen. Wanneer er 

iets is waar u het niet mee eens bent, dan horen we dat graag. Daarmee biedt u 

ons de mogelijkheid te werken aan een betere kwaliteit in de kinderopvang. De 

volledige klachtenprocedure staat beschreven in het klachtenreglement. Deze is 

te vinden op onze website en ligt ter inzage op alle locaties, bij het 

gastouderbureau en op het Centraal Bureau.  

 
 

Verzekering en aansprakelijkheid 

Kidscasa heeft voor kinderen, haar personeel, gastouders en stagiaires een WA-

verzekering en ongevallenverzekering afgesloten.  

Kidscasa kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het zoekraken van 

meegebrachte kleding of andere zaken.  

 

 

 

 

Het klachten-

reglement is te vinden 

op onze website. 

Kidscasa heeft een 

ongevallenverzekering 

en een collectieve WA 

verzekering.  

Het pedagogisch 

beleidsplan kunt u 

opvragen op de locaties 

Kidscasa hecht veel 

waarde aan 

ouderbetrokkenheid.   
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Sluiting 

De kinderopvanglocaties zijn het hele jaar geopend met uitzondering van de 

volgende dagen:  

 Pasen, Koningsdag, Hemelvaartsdag, Pinksteren, Kerst en Nieuwjaarsdag 

 Bevrijdingsdag (1 x in de 5 jaar, ingaande 2020)  

 Tussen Kerst en Nieuwjaarsdag 

 

Informatievoorziening 

Het pedagogisch beleid, de werkplannen en de RI&E van de locaties kunt u 

opvragen bij het Centraal Bureau, het gastouderbureau of de locatiemanager. 

Voor up-to-date informatie over de gang van zaken bij Kidscasa, het 

gastouderbureau of de locatie waar uw kind wordt opgevangen, verwijzen wij u 

naar onze website. U kunt daar ook inschrijfformulieren en mutatieformulieren 

downloaden. 

 
Register 

Alle locaties en het gastouderbureau en de gastouders van Kidscasa staan 

vermeld in het landelijk register kinderopvang, 

www.landelijkregisterkinderopvang.nl). De inspectierapporten van de GGD 

liggen ter inzage bij de locaties, het gastouderbureau en het Centraal Bureau.  

 
Calamiteiten 

Ondanks alle preventieve maatregelen kunnen toch calamiteiten voorkomen. 

Om hierbij adequaat te kunnen handelen is er een calamiteitenplan opgesteld. 

Dit plan omvat regels en richtlijnen om bij calamiteiten zo weinig mogelijk 

schade op te lopen. Het uitgangspunt hierbij is natuurlijk de veiligheid van 

kinderen en medewerkers. 

 

Antidiscriminatie code / seksuele intimidatie, agressie en geweld 

Omdat wij vinden dat iedereen op een volwaardige en gelijkwaardige manier 

gebruik moet kunnen maken van onze faciliteiten, hebben we een 

antidiscriminatie code. Deze houdt in dat wij geen onderscheid tolereren naar 

etnische achtergrond, sekse, geaardheid, leeftijd, handicaps en 

levensbeschouwing. Dit geldt voor al onze beleidsterreinen.  

Tevens hanteren wij een protocol dat seksuele intimidatie, agressie en geweld 

moet voorkomen. 

 

Privacy 

Bij de inschrijving worden gegevens over u en uw kind vastgelegd. Dit is nodig 

om de opvang van het kind zo goed mogelijk te laten verlopen. Wij gaan zeer 

zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om.  

 

Foto’s  

Wij maken regelmatig foto’s van leuke activiteiten met de kinderen voor onze 

website, nieuwsbrieven of publicatie in regionale kranten.  Indien u er bezwaar 

tegen heeft dat wij foto’s van uw kind maken dat kunt u dit gemakkelijk 

aangeven in het ouderportaal.  

 

 

 

Wij zijn gesloten op de 

hiernaast vermelde 

dagen.   

Voor up-to-date 

informatie:  

kijk ook eens op  

www.kidscasa.nl. 

http://www.landelijkregisterkinderopvang.nl/
http://www.kidscasa/
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Adressen en telefoonnummers  
 

Centraal Bureau  
 

Bezoekadres: 

Groene Zoom 6-8, 9301 SJ Roden  

 

Postadres: 

Postbus 149, 9300 AC Roden 

    
Tel. 050-5020244 

   Fax 050-5029422 

E-mail: info@kidscasa.nl 

Website: www.kidscasa.nl 

 

 

Gastouderbureau 
 

Bezoekadres: 

Groene Zoom 6-8, 9301 SJ Roden     

       

Postadres: 

Postbus 149, 9300 AC Roden 

 

Tel. 050-5020244 

E-mail: gob@kidscasa.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@kidscasa.nl
http://www.kidscasa.nl/
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Locaties kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang 
 

‘t Beukenootje KDV/BSO 

Beukenlaan 2, 9821 PJ  Oldekerk    0594 - 50 70 21 

 

De Boemerang BSO/PSG     06 – 10 17 84 65 

Hoofdstraat 21, 9315 PA Roderwolde    050 – 502 02 44 kies 1 en kies 9 

 

De Boevenbende KDV/BSO/PSG    0592 – 38 50 04 

Ir. Mentropweg 72, 9341 AT Veenhuizen   050-502 02 44 kies 1 en kies 7 

   

De Boomhut BSO      0592 -  65 64 33 (school) 

Norgerweg 18, 9342 PH Een 

 

Dinges KDV       050 - 502 01 88 

Groene Zoom 20, 9301 SJ Roden     

Algemene zaken      050 - 502 01 88 kies 1 

Rode groep (van 2-4 jaar)     050 - 502 01 88 kies 2 

Blauwe groep (van 0-2 jaar)     050 - 502 01 88 kies 3 

 

’t Drempeltje PSG (VVE)     050-502 02 44 kies 1 en kies 1 

Roderweg 86, 9311 PB, Nieuw Roden  

 

De Hoeksteen BSO      050 – 502 57 92 kies 2 

Slangenborg 1-3, 9301 VC Roden 

 

De Hummelkoel PSG (VVE)     050-502 02 44 kies 1 en kies 2 

Brink 1, 9331 AA Norg  

 

De Kameleon KDV/PSG 

Esweg 2A, 93121 BN Peize   

Kinderdagverblijf       050 - 503 90 39 kies 1 

Rode PSG groep      050 – 502 02 44 kies 1 en kies 4 

Groene PSG groep      050 – 502 02 44 kies 1 en kies 3 

 

De Kameleon BSO      050 - 503 90 39 

Hereweg 1D, 9321 CL Peize 

Buitenschoolse opvang      050 - 503 90 39 kies 2 

 

De Kameleon Sport & Spel BSO    06 - 34 23 14 41 

Hereweg 1/B, 9321 CL Peize 

 

De Poolster BSO/PSG      050 – 502 57 92 kies 3 

Zevenhuisterweg 3, 9311 VA Nieuw-Roden   050-502 02 44 kies 1 en kies 8 

 

De Tamboerijn KDV/BSO     0528 - 23 48 09 

Bentinckslaan 20A, 7902 GG Hoogeveen  

 

De Tandem BSO/PSG      050 – 502 02 44 kies 1 en kies  0 

Klimop 2, 9301 PK Roden      

 

De Toppers Sport & Spel BSO    06 – 15 64 31 54 

Ceintuurbaan Zuid 6, 9301 HX Roden     
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De Triangel KDV/BSO     0592 - 67 55 35 

Eenerstraat 52A, 9331 HD Norg   

 

Het Valkhof BSO      050 – 502 57 92 kies 1 

Schonauwen 2, 9301 SP Roden 

 

De Vlieger KDV/BSO/PSG     050 - 502 57 90 

Groene Zoom 6-8, 9301 SJ Roden   

E-mail: vlieger@kidscasa.nl 

Kinderdagverblijf Groene en Rode Vlieger   050 - 502 57 90 kies 1 

Kinderdagverblijf Blauwe en Gele Vlieger   050 - 502 57 90 kies 2 

Buitenschoolse opvang      050 - 502 57 90 kies 3 

Paarse PSG groep      050-5020244 kies 1 en kies 5 

Oranje PSG groep      050-5020244 kies 1 en kies 5 

 

De Vuurtoren KDV/BSO     0516 - 42 25 24 

Laweijstraat 17, 8433 KE Haulerwijk     

 

De Zeijerhoogte BSO      0592 – 291  299 

Ubbenaseweg 7, 9491 AA Zeijen     

 


