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Aan de Winterdijk op nummer 6a is sinds sep-

tember 2020 Kinderdagverblijf De Puzzelstukjes 

gevestigd. Hanlar Bahsi en Janneke Hoeksel zijn 

de “directeuren” van dit spiksplinternieuwe kin-

derdagverblijf. 

 

Hanlar vertelt dat zij acht maanden hebben ge-

zocht naar een geschikte locatie en toen viel hun 

oog op dit half leegstaande schoolgebouw. Ide-

aal voor een kinderdagverblijf. Om ook van bui-

ten de wijk Nieuwe Park kinderen aan te trekken 

zijn zij een haal- en brengservice gestart. De 

haal- en brengservice biedt uitkomst voor ou-

ders die zelf geen kans zien om hun kind te 

brengen en/of op te halen. Een medewerker 

verzorgt deze speciale “busdienst”. 

 

 

 

Met de kinderen op stap 

De kinderen vallen op in hun gele hesjes en pet-

jes met het puzzelstukjes-logo. 

Een bezoekje met de bus aan Geitenboerderij ‘t 

Geertje in Zoetermeer is een feestuitje. 

Een wandeling met de bolderkar naar het cen-

trum van Gouda wordt altijd beloond met een 

kaasstengel. Het park met de volière en het 

speeltuintje zijn ook favoriete plekjes van de 

kinderen. 

 

 

 

 

Het gebouw 

Het kinderdagverblijf deelt het schoolgebouw 

met basisschool Park en Dijk. De eerste etage is 

het domein van het kinderdagverblijf. Hier zijn 

drie grote, lichte ruimtes en een aparte slaap-

ruime ingericht. Verder is er een buitenspeel-

plaats met een grote zandbak. De vier kippen 

hebben een eigen speelplaats met een fraai kip-

penhok. Het konijn kijkt vanuit zijn hok nieuws-

gierig toe. 

 

 

 

 

Kindergroepen 

Er zijn twee verticale groepen met kinderen van 

0 – 4 jaar en een horizontale groep met kin-

deren van 2 – 4 jaar. Na de zomervakantie komt 

er een tweede horizontale groep bij. 

In de planning staat ook dat ze willen gaan wer-

ken met baby- en kindergebaren. Hierin zullen 

de medewerkers geschoold worden en ook de 

ouders zullen hierin betrokken worden. Hiermee 

zullen een hoop frustraties worden weggenomen 

doordat het kind door middel van gebaren kan 

aangeven wat hij of zij wil.  

 

Het KDV werkt met Uk & Puk. Deze methode sti-

muleert de brede ontwikkeling van 0- tot 4-jari-

gen door actief spel. Het is een totaalpro-

gramma voor baby's, dreumesen en peuters. 

Kinderen die een taalachterstand hebben krijgen 

extra ondersteuning. Er wordt dus maatwerk 

aangeboden, toegesneden op de specifieke fase 

waarin het kind zich bevindt. De erkenning is er 

nog niet maar zal spoedig worden toegekend. Er 

wordt al wel met de methode gewerkt. 
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Kan het kinderdagverblijf nog groter 

groeien? 

Wij kunnen nog uitbreiden, zegt Hanlar. Wij 

hebben ruimte voor max. 45 kinderen. 

 

Goed nieuws dus voor toekomstige wereldbur-

gers. 

 


