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Kinderdagverblijf Watt is gevestigd in een bijzon-

der pand aan de Kanaalstraat. Het vroegere trans-

formatorhuis, dat op de lijst van industrieel erf-

goed staat, is na een ingrijpende verbouwing om-

getoverd in een modern kinderdagverblijf. De bij-

zondere buitenkant (Amsterdamse School) herin-

nert nog aan de tijd dat er metershoge transfor-

matoren in stonden, die ervoor zorgden dat hoog-

spanning werd omgezet naar laagspanning of 

lichtnetspanning. 

 

De start 

Ik heb afgesproken met Jos Spruijt en Janine Cor-

reljé, directie van Kindercentrum de Schaapskooi, 

waarvan Watt een onderdeel van is. Het is in 1974 

allemaal begonnen met een peuterspeelzaal aan 

de Bloemendaalseweg. In 1990 volgde de uitbrei-

ding met kinderopvang. In 2006 is de Schaapskooi 

een organisatie met kinderdagverblijven, peuters-

peelzalen, buitenschoolse opvang en leidsters-

aan-huis. De vier kinderdagverblijven hebben alle-

maal een bijzondere uitstraling, karakteristiek 

voor hun omgeving. De naamgeving is ontleend 

aan de oorspronkelijke functie die deze panden 

vroeger hadden. Zo is ook de naam Watt bedacht.  

 

De Groep 

Kinderdagverblijf Watt heeft 3 verticale groepen. 

Iedere groep heeft maximaal 11 kinderen van 0 

tot 4 jaar en 2 vaste leidsters. Er zitten maximaal 

2 baby’s in een groep.  

 

 

 

Iedere groep heeft een eigen ruimte, met aparte 

slaapkamer, sanitaire ruimte en keuken. 

Watt beschikt over een zeer ruime buitenspeel-

plaats. Er kan volop gerend, gefietst en geklauterd 

worden en met zand gespeeld. Als de bezetting in 

de groep het toelaat, bijvoorbeeld In vakantietijd, 

maken de kinderen in de bolderkar en de buggy 

een uitstapje naar het Van Bergen IJzendoorn-

park: het speeltuintje, de eendjes en de volière en 

wordt er gepicknickt. 

 

 

 

Centraal moment van de dag 

De lunch is een centraal moment van de dag. 

Rond twaalf uur is het vaste ritueel: samen oprui-

men, handen wassen, naar de wc gaan en daarna 

samen aan tafel voor de broodmaaltijd. Er wordt 

aandacht besteed aan eenvoudige tafelmanieren 

zoals met een vorkje eten, uit een beker drinken 

en niet onnodig knoeien met eten en drinken.  
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Kinderfeest 

Een keer per jaar wordt er een kinderfeest geor-

ganiseerd. De kinderen van alle locaties komen 

dan naar de Schaapskooi. Het feest vindt plaats 

rond een thema. Vorig jaar was het thema boeken 

en dit jaar zal het thema muziek zijn. Ouders, 

broertjes, zusjes, opa’s en oma’s zijn daarbij altijd 

van harte welkom.  

 

 

 

Afspraken en Regels 

Net zoals thuis gelden ook in een kinderdagverblijf 

een aantal afspraken en regels die ervoor moeten 

zorgen, dat alle kinderen zich er thuis voelen en 

dat ieder kind de individuele aandacht en zorg 

krijgt die het nodig heeft. 

 

Kinderopvang voor iedereen toegankelijk 

Mijn vraag of kinderopvang voor iedereen toegan-

kelijk is, beantwoordt Jos met ja. Iedereen komt 

in aanmerking voor kindertoeslag. De hoogte er-

van is afhankelijk van het inkomen. De kinderen 

zijn volledig “in de kost” en ook de luiers zijn 

daarbij inbegrepen. 

Voordat ik wegga, loop Ik nog even een van de 

gezellig ingerichte “huiskamers” in. Een kindje 

wijst mij trots op zijn shirt met olifantjes en een 

ander op zijn broek met stippen. Op een kleed 

met stratenplan botsen autotootjes op elkaar. Bui-

ten fietsen kinderen fanatiek een rondje en ande-

ren lopen hard achter een fel gekleurde hoepel 

aan.  

 

Ik hoor iemand oma zeggen. Tja, met mijn grijze 

haren ligt dat voor de hand. 

 

 


