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Het onderzoek
Onderzoeksopzet
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang. Het betreft
een onaangekondigd jaarlijks onderzoek.
Dit jaarlijks onderzoek heeft de toezichthouder gedaan op basis van risicogestuurd toezicht.
De GGD’en in Nederland werken volgens een model voor risicogestuurd toezicht. Dit doen zij om
meer maatwerk bij het toezicht in de kinderopvang mogelijk te maken. Uitgebreider onderzoek
waar nodig, minder uitgebreid waar mogelijk.

Beschouwing
KDV de Speelweide is gevestigd in het buitengebied, locatie Steenderenseweg 25 te Hengelo GLD.
Er wordt verzorging en opvoeding geboden aan kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 4 jaar in
een baby-en peutergroep. Binnen de locatie bevindt zich ook een buitenschoolse opvang van
dezelfde eigenaar.
Inspectiegeschiedenis:
•
9 mei 2017: jaarlijks onderzoek. De kinderopvang voldoet grotendeels, er is een overtreding
veiligheids- en gezondheidsbeleid;
•
1 mei 2018: jaarlijks onderzoek. Er zijn overtredingen geconstateerd op de domeinen:
"Pedagogisch klimaat en Veiligheid & Gezondheid";
•
2 april 2019: jaarlijks onderzoek. De overtredingen zijn hersteld. Daarnaast heeft de houder
tijdens het inspectieproces zaken hersteld, middels het herstelaanbod. Aan alle onderzochte
voorschriften wordt daarna voldaan.
Voortgang
De toezichthouder heeft documenten opgevraagd bij de houder. Deze documenten zijn beoordeeld.
De organisatie heeft alle medewerking verleend aan het onderzoek.
Zie voor een toelichting onderstaand rapport

Advies aan College van B&W
Geen handhaving.
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Observaties en bevindingen
Pedagogisch klimaat
De houder moet aan de volgende eisen voldoen:
De houder moet een pedagogisch beleid hebben. In het pedagogisch beleid beschrijft de houder
duidelijk hoe hij zorgt voor verantwoorde kinderopvang. Verantwoorde kinderopvang betekent: Het
bieden van emotionele veiligheid, het stimuleren van de persoonlijke en sociale vaardigheden en de
overdracht van waarden en normen. Ook beschrijft hij onderwerpen zoals de indeling en grootte
van de groepen, de inzet van beroepskrachten, het mentorschap en het wenbeleid.
De houder is er verantwoordelijk voor dat de beroepskrachten handelen volgens het pedagogisch
beleid.
Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder met een beschrijving van wat er bekeken,
gelezen en/of besproken is.
Pedagogisch beleid
Stichting kinderopvang de Speelweide kent een algemeen pedagogisch beleidsplan. Daarnaast is er
een kort pedagogisch werkplan uitgewerkt.
Onder andere de volgende aspecten worden concreet beschreven:
•
In het pedagogisch beleidsplan wordt uitgelegd hoe de kinderen worden uitgedaagd op diverse
ontwikkelingsgebieden. De wet schrijft voor dat de volgende vaardigheden worden
omschreven: motorisch, cognitief, taal en creatief.
•
Een beschrijving van het mentorschap komt aan bod in het pedagogisch beleidsplan.
•
De wijze waarop kinderen kunnen wennen staat beschreven in het pedagogisch beleidsplan.
•
In het pedagogisch beleidsplan staat beschreven hoe bijzonderheden in de ontwikkeling van
het kind of problemen worden gesignaleerd en ouders worden doorverwezen naar passende
instanties voor verdere ondersteuning.
•
Het pedagogisch plan beschrijft de wijze waarop de ontwikkeling van het kind wordt
gevolgd en gestimuleerd en de wijze waarop naar een doorlopende lijn naar het basisonderwijs
en de buitenschoolse opvang wordt gestreefd. (kindvolgsysteem).
•
De drie-uursregeling om af te wijken van de beroepskracht-kindratio staat beschreven in het
pedagogisch beleidsplan.
•
De werkwijze, maximale omvang en leeftijdsopbouw van de stamgroepen.
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Onderstaande onderdelen staan wel beschreven als beleid van de houder, maar is te vinden in
andere beleidsdocumenten:
•
De uitvoering van de taken van de vrijwilligers en stagiaires en de begeleiding daarbij staan
volgens de vereiste voorwaarden beschreven in het algemeen pedagogisch beleid.
•
Het beleid ten aanzien van het gebruik kunnen maken van dagopvang gedurende extra
dagdelen staat beschreven in het pedagogisch beleidsplan.
Houder heeft hierover aangegeven dit op te zullen nemen in het pedagogisch beleidsplan.
Over de ontwikkeling en het volgen van de kinderen staat in het beleidsplan onder andere:
St. kinderopvang de Speelweide heeft voor alle kinderen een volgsysteem voor hun ontwikkeling.
Iedere pedagogisch medewerker heeft een aantal mentorkinderen, van wie zij de ontwikkeling
nauwlettend in de gaten houdt, aan de hand van een kindvolgsysteem.
De mentor werkt op de groep waar het kind is geplaatst.
Tevens is zij het aanspreekpunt voor de ouders van het betreffende kind, maar uiteraard kunnen
ouders ook bij de andere leidsters terecht.
Conclusie
Het pedagogisch beleid van KDV de Speelweide voldoet aan de voorschriften.
Pedagogische praktijk
Een houder van een kindercentrum biedt verantwoorde kinderopvang, waaronder wordt verstaan:
het in een veilige en gezonde omgeving bieden van emotionele veiligheid aan kinderen, het
bevorderen van de persoonlijke en sociale competentie van kinderen en de socialisatie van
kinderen door overdracht van algemeen aanvaarde waarden en normen (artikel 1.49 lid 1 Wet
kinderopvang).
Binnen het domein 'Pedagogisch klimaat' is een observatie uitgevoerd naar de uitvoering van het
pedagogisch beleidsplan in de praktijk. Het oordeel ten aanzien van de verantwoorde kinderopvang
is tot stand gekomen door een veelheid aan waarnemingen tijdens de observatie van de
pedagogische praktijk. Voor deze observatie is gebruik gemaakt van het ‘Veldinstrument observatie
pedagogische praktijk 4-12 jaar’, opgesteld door GGD GHOR Nederland/Nederlands Jeugdinstituut.
Praktijk
Om te toetsen of in de praktijk gehandeld wordt conform het pedagogisch beleid vindt doorgaans
een observatie plaats. In verband met de situatie rondom corona, heeft de toezichthouder op basis
van de inspectiegeschiedenis besloten niet nogmaals een bezoek te brengen aan kinderopvang De
Speelweide. Tijdens de observatie bij BSO de Speelweide op 17/09/2020 heeft de toezichthouder
een kort moment het buitenspelen geobserveerd van het kinderdagverblijf. Deze indruk was goed.
Het verband tussen het pedagogisch beleid en de praktijk was duidelijk:
in het pedagogisch beleidsplan staat:
Het buiten spelen wordt ook actiever. Zo zal de kleine dreumes in de babytuin kunnen
rondstappen, maar ook over het heuveltje of door het tunneltje kruipen of in de zandbak spelen.
Zodra de dreumes zich goed weet te redden met lopen, mag hij/zij alvast wat kennismaken met
het peuterplein waar hij/zij veel plezier kan beleven aan zand, water, bakjes en zeefjes, fietsen en
auto’s.
Bovenstaande is geobserveerd in de praktijk. De kinderen krijgen de mogelijkheid om buiten te
ontdekken. Er is een tunneltje, een heuveltje en een zandbak aanwezig. De beroepskracht zit bij de
kinderen. Ze is ondersteunend aanwezig. Ze helpt en troost. Een andere beroepskracht komt met
een klein kind buiten. Ze helpt het kind om te leren lopen. Samen hebben ze hier plezier om.
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Gebruikte bronnen
•
•
•

Observatie(s) (korte indruk tijdens inspectiebezoek BSO De Speelweide 17/09/2020)
Pedagogisch beleidsplan (pedagogische visie en pedagogisch beleidsplan van st. Kinderopvang
de Speelweide juni 2020)
Pedagogisch werkplan (St. Kinderopvang de Speelweide)
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Personeel en groepen
Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
Beroepskrachten
De beroepskrachten hebben een geldig VOG en staan ingeschreven in het personenregister
kinderopvang.
Conclusie:
Aan de voorschriften betreffende VOG en inschrijving PRK wordt voldaan.
Opleidingseisen
Pedagogisch medewerkers
Er is een steekproef gedaan onder de pedagogisch medewerkerkers van de locatie. De houder
heeft afschriften van de beroepskwalificaties van deze pedagogische medewerkers overlegd aan de
toezichthouder.
De pedagogisch medewerkers beschikken over passende beroepskwalificaties.
Pedagogisch beleidsmedewerker/coach
St. kinderopvang de Speelweide heeft een pedagogisch beleidsmedewerker/coach in dienst, die
beschikt over een passende opleiding voor deze functie.
Conclusie
aan de onderzochte voorschriften betreffende de opleidingseisen wordt voldaan.
Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en
stagiaires
De maandlijst van november is ingezien door de toezichthouder. Van de organisatie zijn de
roosters, de bezettingslijsten en van 2 dagen de daadwerkelijke aanwezigheid laten zien.
Hieruit blijkt dat er wordt voldaan aan de juiste inzet van beroepskrachten op het aantal
kinderen dat wordt opgevangen.
Babygroep (0-2 jaar)
Op alle dagen zijn er 3 beroepskrachten op de babygroep
Uit de bezettingslijsten is af te leiden dat er niet meer dan 12 kinderen maximaal op de babygroep
worden opgevangen, zoals ook in het pedagogisch beleidsplan wordt beschreven. Daarbij is de
verdeling tussen de 0- en 1-jarigen in verhouding.
Peutergroep (2-4 jaar)
Op alle dagen zijn er 2 beroepskrachten op de peutergroep.
Op de peutergroep niet meer dan 14 peuters in de leeftijd van 2-4 jaar opgevangen.
In het rooster/ de bezettingslijst is te zien dat er nog ruimte is voor eventuele incidentele opvang
van kinderen. Uit de agendalijsten is op te maken dat dit ook gebeurt, binnen de maximale opvang
en de beroepskracht-kindratio.
Conclusie
Aan de onderzochte voorschriften op dit onderdeel wordt voldaan.
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Stabiliteit van de opvang voor kinderen
Er wordt bij kinderdagverblijf de Speelweide opvang geboden in 2 stamgroepen kinderdagverblijf:
•
babygroep voor kinderen in de leeftijd van 0-2 jaar, met maximaal 12 kinderen in de groep;
•
peutergroep oor kinderen in de leeftijd van 2-4 jaar, met maximaal 14 kinderen in de groep.
In het pedagogisch beleidsplan staat hierover onder andere het volgende:
Op kinderopvang de Speelweide wordt gewerkt met horizontale groepen, d.w.z. een babygroep,
een peutergroep en 2 groepen naschoolse opvang.
Aan de hand van de BKR die per 1 januari 2019 van kracht is wordt er gekeken hoeveel PM’ers
ingezet moeten worden.
Op de babygroep is er een vloeroppervlak voor maximaal 12 kinderen, maar er worden niet meer
kinderen ingepland dan voor 3 PM’ers toelaatbaar is.
Op de peutergroep is de groep met 14 kinderen vol en werken maximaal 2 PM’ers.
Conclusie
Aan de onderzochte voorschriften op dit onderdeel wordt voldaan.

Gebruikte bronnen
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Observatie(s) (korte indruk tijdens inspectiebezoek BSO De Speelweide 17/09/2020)
Personenregister Kinderopvang
Website
Diploma('s)/kwalificatie(s) beroepskrachten
Plaatsingsoverzicht (bezettingslijst november, agenda 3/11 en 4/11 babygroep en
peutergroep)
Personeelsrooster (november 2020)
Pedagogisch beleidsplan (pedagogische visie en pedagogisch beleidsplan van st. Kinderopvang
de Speelweide juni 2020)
Diploma/kwalificatie pedagogisch beleidsmedewerker(s)
Overzicht inzet pedagogisch beleidsmedewerker(s)
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Overzicht getoetste inspectie-items
Pedagogisch klimaat
Pedagogisch beleid
Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder van een kindercentrum
draagt er zorg voor dat in de dagopvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld.
(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang )
Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop
invulling wordt gegeven aan aspecten van verantwoorde dagopvang, bedoeld in artikel 2 van het
Besluit kwaliteit kinderopvang.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang )
Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop de
ontwikkeling van het kind wordt gevolgd en gestimuleerd en daarbij naar een doorlopende
ontwikkellijn met het basisonderwijs en de buitenschoolse opvang wordt gestreefd, waarbij in ieder
geval wordt ingegaan op de wijze waarop:
- met toestemming van de ouders kennis over de ontwikkeling van het kind wordt overgedragen
aan de school bij de overgang van het kind naar het basisonderwijs en aan de buitenschoolse
opvang bij de overgang van het kind naar de buitenschoolse opvang;
- bijzonderheden in de ontwikkeling van het kind of problemen worden gesignaleerd en ouders
worden doorverwezen naar passende instanties voor verdere ondersteuning.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang )
Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop de
mentor de verkregen informatie over de ontwikkeling van het kind periodiek met de ouders
bespreekt en de wijze waarop aan de ouders en het kind bekend wordt gemaakt welke
beroepskracht de mentor is van het kind.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder c Besluit kwaliteit kinderopvang )
Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de werkwijze,
maximale omvang en leeftijdsopbouw van de stamgroepen.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder d Besluit kwaliteit kinderopvang )
Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop
kinderen kunnen wennen aan een nieuwe stamgroep waarin zij zullen worden opgevangen.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder e Besluit kwaliteit kinderopvang )
Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de tijden
waarop er minder beroepskrachten worden ingezet dan vereist is op basis van het aantal
aanwezige kinderen, alsmede de tijden waarop in ieder geval niet daarvan wordt afgeweken en
wordt voldaan aan de beroepskracht-kindratio. De afwijkende inzet van het minimumaantal
beroepskrachten dat op grond van de beroepskracht-kindratio vereist is, kan op de dagen van de
week verschillen, zij het dat de afwijkende inzet niet per week verschilt.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang )
Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de aard
en de organisatie van de activiteiten waarbij kinderen de stamgroep of de stamgroepruimte kunnen
verlaten.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang)
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Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van het beleid
ten aanzien van het gebruik kunnen maken van dagopvang gedurende extra dagdelen.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder c Besluit kwaliteit kinderopvang)
Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de taken
die beroepskrachten in opleiding, stagiairs en vrijwilligers in de dagopvang kunnen uitvoeren en de
wijze waarop zij hierbij worden begeleid.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder d Besluit kwaliteit kinderopvang )
Pedagogische praktijk
In het kader van het bieden van verantwoorde dagopvang, draagt de houder van een
kindercentrum er in ieder geval zorg voor dat, rekening houdend met de ontwikkelingsfase waarin
kinderen zich bevinden:
a. op een sensitieve en responsieve manier met kinderen wordt omgegaan, respect voor de
autonomie van kinderen wordt getoond en grenzen worden gesteld aan en structuur wordt
geboden voor het gedrag van kinderen, zodat kinderen zich emotioneel veilig en geborgen kunnen
voelen;
b. kinderen spelenderwijs worden uitgedaagd in de ontwikkeling van hun motorische vaardigheden,
cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden, teneinde kinderen in staat
te stellen steeds zelfstandiger te functioneren in een veranderende omgeving;
c. kinderen worden begeleid in hun interacties, waarbij hen spelenderwijs sociale kennis en
vaardigheden worden bijgebracht, teneinde kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger relaties
met anderen op te bouwen en te onderhouden;
d. kinderen worden gestimuleerd om op een open manier kennis te maken met de algemeen
aanvaarde waarden en normen in de samenleving met het oog op een respectvolle omgang met
anderen en een actieve participatie in de maatschappij.
(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 2 Besluit kwaliteit kinderopvang )
Personeel en groepen
Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
In het bezit van een verklaring omtrent het gedrag zijn:
a. de houder of voorgenomen houder van een kindercentrum;
b. de personen die op basis van een arbeidsovereenkomst met de houder of met een
uitzendorganisatie tijdens opvanguren werkzaam zijn dan wel zullen zijn op de locatie van een
onderneming waarmee de houder een kindercentrum exploiteert en waar kinderen worden
opgevangen;
c. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens
opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waarmee de houder een kindercentrum
exploiteert en waar kinderen worden opgevangen;
d. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over
de kinderen die worden opgevangen;
e. de personen van 18 jaar en ouder die op het woonadres waar een kindercentrum is gevestigd
hun hoofdverblijf hebben of zullen hebben dan wel die structureel tijdens opvanguren aanwezig zijn
of zullen zijn op het kindercentrum, gevestigd op een woonadres.
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Voor zover het natuurlijke personen betreft is eenieder als bedoeld in de onderdelen a tot en met e
ingeschreven in het personenregister kinderopvang.
(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang )
Na inschrijving van een persoon als bedoeld in artikel 1.50 derde lid van de wet in het
personenregister kinderopvang en na koppeling met de houder kan de persoon zijn
werkzaamheden aanvangen.
(art 1.48d lid 3 en 1.50 lid 4 Wet kinderopvang )
Opleidingseisen
Beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent
aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 6 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 lid 1 Regeling Wet
kinderopvang)
Pedagogisch beleidsmedewerkers beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding
zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 6 lid 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 lid 2 Regeling Wet
kinderopvang)
Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires
De houder van een kindercentrum zet voldoende beroepskrachten in voor het aantal kinderen dat
wordt opgevangen, met dien verstande dat:
- de verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige
kinderen in een stamgroep wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 1, onderdeel a, bij het
besluit kwaliteit kinderopvang en de daarbij behorende rekenregels;
-indien een stamgroep wordt gecombineerd met een basisgroep de verhouding tussen het
minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige kinderen in de
gecombineerde groep wordt bepaald op grond van bijlage 1, onderdeel c, bij het besluit kwaliteit
kinderopvang en de daarbij behorende rekenregels;
- indien kinderen bij een activiteit zoals beschreven in het pedagogisch beleidsplan de stamgroep
verlaten, dit niet leidt tot een verlaging van het totaalaantal minimaal op of, indien de activiteit
buiten het kindercentrum plaatsvindt, vanuit het kindercentrum in te zetten beroepskrachten ten
opzichte van de situatie direct voorafgaand aan de activiteit;
- in afwijking hiervan op tijdstippen genoemd in het pedagogisch beleidsplan minder
beroepskrachten kunnen zijn ingezet, met een maximum van drie uur.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 1, 2, 3, 4 en 7 Besluit kwaliteit kinderopvang )
Stabiliteit van de opvang voor kinderen
Bij dagopvang vindt de opvang plaats in stamgroepen. Een kind wordt opgevangen in één
stamgroep. De maximale groepsgrootte wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 1, onderdeel
a van het Besluit kwaliteit kinderopvang.
Indien een stamgroep wordt gecombineerd met een basisgroep wordt de maximale grootte van de
gecombineerde groep bepaald op grond van bijlage 1, onderdeel c van het Besluit kwaliteit
kinderopvang.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 1, 2, 7, 8, 9 en 10 Besluit kwaliteit kinderopvang )
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening

: Stichting kinderopvang de Speelweide

Website

: http://www.despeelweide.com

Aantal kindplaatsen

: 26

Gesubsidieerde voorschoolse educatie

: Nee

Gegevens houder
Naam houder

: Stichting Kinderopvang de Speelweide

Adres houder

: Steenderenseweg 25

Postcode en plaats

: 7255 KC Hengelo (Gld)

Website

: www.despeelweide.com

KvK nummer

: 09152627

Aansluiting geschillencommissie

: Ja

Gegevens toezicht
Gegevens toezichthouder (GGD)
Naam GGD

: GGD Noord- en Oost-Gelderland

Adres

: Postbus 3

Postcode en plaats

: 7200 AA Zutphen

Telefoonnummer

: 088-4433000

Onderzoek uitgevoerd door

: Mevr. A de Vries

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente

: Bronckhorst

Adres

: Postbus 200

Postcode en plaats

: 7255 ZJ HENGELO GLD
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Planning
Datum inspectie

: 12-11-2020

Opstellen concept inspectierapport

: 26-11-2020

Zienswijze houder

: 27-11-2020

Vaststelling inspectierapport

: 27-11-2020

Verzenden inspectierapport naar houder

: 01-12-2020

Verzenden inspectierapport naar
gemeente

: 01-12-2020

Openbaar maken inspectierapport

: 15-12-2020
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport.
Hallo mevr. De Vries,
we hebben het conceptrapport in goede orde ontvangen, doorgenomen en geen feitelijke
onjuistheden geconstateerd. De omschrijving betreffende de taken van de vrijwilligers/stagiaires
en hoe het beleid is t.a.v. extra dagdelen zal in ons pedagogisch Beleidsplan worden opgenomen.

Vriendelijke groeten,
Joke Aalderink
Kinderopvang De Speelweide
Steenderenseweg 25
7255 KC Hengelo (Gld)
Tel.: 0575-465351
E: info@despeelweide.com
I: www.despeelweide.com
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