
 Inspectierapport
 Woest Zuid Miranda (BSO)
 De Mirandalaan 9
 1079 PA Amsterdam

 Registratienummer: 175961918

Toezichthouder : GGD Amsterdam
In opdracht van : Gemeente Amsterdam
Datum inspectie : 13-04-2022
Type onderzoek : Jaarlijks onderzoek
Status : definitief
Datum vaststellen inspectierapport : 03-06-2022

Woest Zuid Miranda - Jaarlijks onderzoek - 13-04-2022 1/12



Inhoudsopgave

Het onderzoek

Observaties en bevindingen
Pedagogisch klimaat

Personeel en groepen

Veiligheid en gezondheid

Inspectie-items

Gegevens voorziening

Gegevens toezicht

Woest Zuid Miranda - Jaarlijks onderzoek - 13-04-2022 2/12



Het onderzoek

Onderzoeksopzet
Op 12 mei 2022 is op grond van artikel 1.62, tweede lid van de Wet kinderopvang een onaangekondigd
jaarlijks onderzoek uitgevoerd.

Op basis van het risicoprofiel zijn de kwaliteitseisen aan het pedagogisch klimaat, de eisen aan (de inzet van)
het personeel, de eisen aan de stabiliteit van de groepen en de eisen aan het (uitvoeren van het) veiligheids-
en gezondheidsbeleid onderzocht. De kwaliteitseisen die zijn onderzocht, staan achter in het rapport.

Na het inspectiebezoek is de houder gevraagd nog documenten op te sturen. Deze documenten heeft de
toezichthouder binnen de onderzoeksperiode ontvangen en beoordeeld in het onderzoek.

Beschouwing
Organisatie
Woest Zuid Miranda is onderdeel van Woest Zuid B.V. Bij Woest Zuid ligt de nadruk op bewegen en beleven
en wordt veel aandacht besteed aan scholing en teambuilding van het personeel. Woest Zuid staat onder
leiding van een directeur, een programma-manager en een operationeel manager die samen met een
ondersteunend team op kantoor werken. Op alle locaties wordt gewerkt met zelfsturende teams. 2
operationeel managers zorgen voor de noodzakelijke aansturing op kwaliteit van werken, veiligheid en
gezondheid. Zij verdelen hun aandacht over 3 clusters van locaties.

De aandachtsfunctionaris heeft ook de rol van vertrouwenspersoon en pedagogisch coach. Zij bezoekt alle
locaties regelmatig om het pedagogisch klimaat te observeren en de beroepskrachten te coachen.

Locatie
Woest Zuid Miranda is een buiten schoolse opvang die gevestigd is in het zwembadcomplex het De
Mirandabad, waar ze een eigen groepsruimte hebben. Grenzend aan de groepsruimte is het
buitenspeelterrein met onder andere het 'Woeste veldje' en een speelheuvel met een glijbaan. Ook maakt
Woest Zuid Miranda gebruik van het buitenterrein van het De Mirandabad en van 2 squashbanen.

Woest Zuid heeft 2 basisgroepen: Flink en Stoer. In beide groepen kunnen maximaal 22 kinderen in de
leeftijd van 4 tot 13 jaar worden opgevangen. De maximale groepsgrootte kan per dag verschillen, maar op
de locatie worden per dag maximaal 40 kinderen opgevangen. 
Tijdens de opvangtijd kunnen de kinderen in het zwembad zwemles volgen. Deze zwemlessen worden
verzorgd door professionele zweminstructeurs van het zwembad. In de zomer kan Woest Zuid Miranda in
overleg met het zwembad gebruikmaken van het buitenbad.

In dit onderzoek is geconstateerd dat de maximale groepsgrootte is overschreden. In 1 groep zijn te veel
jonge kinderen opgevangen. De houder heeft een herstelaanbod gekregen om deze overtredingen binnen de
onderzoekstermijn op te heffen. De houder heeft hier gebruik van gemaakt.

Advies aan college van B&W
De toezichthouder heeft tijdens het onderzoek een overtreding geconstateerd. De houder heeft
maatregelen genomen die ervoor zorgen dat deze overtreding in de toekomst niet meer wordt gemaakt.
Daarom adviseert de toezichthouder het college om geen maatregelen op te leggen. Het college kan voor
bepaalde overtredingen een boete opleggen. Dit hangt af van het beleid van de gemeente. 
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Observaties en bevindingen

Pedagogisch klimaat

Pedagogisch beleid
Voor de hele organisatie is een algemeen beleidsplan gemaakt 'Hoe we omgaan met kinderen'. Dit is het
pedagogisch beleidsplan en het veiligheids- en gezondheidsbeleid. Daarnaast zijn er ook locatiespecifieke
afspraken. Deze documenten vormen samen het pedagogisch beleid van deze locatie.

De werkwijze, maximale omvang en leeftijdsopbouw van de basisgroep zijn in het pedagogisch beleidsplan
duidelijk beschreven.

Pedagogische praktijk
De toezichthouder heeft tijdens het buiten spelen de pedagogische praktijk geobserveerd. Op basis hiervan
is beoordeeld dat de beroepskrachten tijdens het inspectiebezoek verantwoorde buitenschoolse opvang
aanbieden. 
Hierna zijn een paar voorbeelden beschreven van wat de toezichthouder heeft gezien. 

Tijdens het inspectiebezoek spelen beide groepen buiten. Er staat muziek op en er heerst een fijne en
feestelijke sfeer. Het vaste team van 4 vaste gezichten: 2 beroepskrachten op groep Flink en 2 op groep
Stoer. Op het plein zijn verschillende attributen neergezet; pionnen, knuppels, ballen, hockeysticks en kuipen
waar de kinderen zich mee kunnen vermaken. 
De beroepskrachten sluiten aan bij de verschillende spelvormen. Ze tillen kinderen op, rennen met de
kinderen mee of dansen met ze. 
De beroepskrachten zijn alert op wat er gebeurt, als een kind moet huilen, loopt de beroepskracht er snel
naar toe en biedt het kind troost. Daarnaast vertellen de beroepskrachten de kinderen wat zij wel mogen
doen door bijvoorbeeld te zeggen; 'doe het stokje maar uit je mond'.
Als de groepen vervolgens in basisgroepen uiteengaan voor een groepsactiviteit is het duidelijk dat de
kinderen weten waar ze aan toe zijn en het dagprogramma herkenbaar is. De kinderen verzamelen op een
punt (bij het hek of de boom) en wachten op de beroepskrachten.
Door de vaste gezichten, nabijheid, de fijne sfeer, het duidelijke programma en het bieden van aansluitende
activiteiten wordt de emotionele veiligheid gewaarborgd. 

Bij het vrije spel mogen de kinderen zelf kiezen waar en met wie ze willen spelen, zo stimuleren de
beroepskrachten de eigen interesses en leerervaringen van de kinderen. Als het vrijespelen klaar is worden
de kinderen actief betrokken bij het opruimen en hierin gestimuleerd. 'Iedereen mag 5 speelgoedstukken
gaan opruimen' vertelt de beroepskracht en maakt er een soort spelvorm van. Bij de oudere groep mogen
kinderen zelf kiezen of ze aan een spel willen meedoen of niet. Als ze niet mee willen sporten/spelen mogen
ze bij de activiteit in het gras gaan zitten. De beroepskrachten kijken geregeld of de kinderen toch mee
willen doen en of het goed met ze gaat. 
Doordat de kinderen ruimte krijgen om eigen interesses te volgen, leerervaringen op te doen en
gestimuleerd worden in de zelfstandigheid worden de persoonlijke competenties geprikkeld. 

Door samenspel te stimuleren en de interacties tussen de kinderen zorgen de beroepskrachten dat de
kinderen groeien in de sociale competenties. Als een kind vertelt dat het iets niet leuk vindt van een ander
kind, vraagt de beroepskracht; 'Heb je dit ook aan .... verteld? 'Misschien moet je het tegen het kindje
vertellen'. Zo stimuleert de beroepskracht dat de kinderen leren communiceren met elkaar en samen
problemen oplossen. 

Er zijn duidelijke afspraken en regels opgesteld. Deze worden rustig uitgelegd aan de kinderen en herhaald
zodra de basisgroepen uiteengaan. De kinderen luisteren aandachtig naar de beroepskrachten. Als er in het
samenspel iets misloopt zorgen de beroepskrachten dat de kinderen het met elkaar uitspreken en naar
elkaar luisteren. Op deze manier wordt er gezorgd voor overdracht van normen en waarden.
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Gebruikte bronnen:
-Pedagogisch beleidsplan, ontvangen op 22 april 2022
-Observatie in de groepen
-Gesprekken met de beroepskrachten

Woest Zuid Miranda - Jaarlijks onderzoek - 13-04-2022 5/12



Personeel en groepen

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
De personen die bij de buitenschoolse opvang werken, zijn met hun verklaring omtrent het gedrag
ingeschreven in het Personenregister Kinderopvang (PRK). Voordat zij zijn begonnen met werken zijn deze
personen gekoppeld aan de houder in het PRK. Deze beoordeling gaat over het personeel (beroepskrachten,
stagiairs, coaches etc.) dat na het laatste jaarlijkse inspectieonderzoek 25 november 2020 bij de
buitenschoolse opvang is komen werken.

Opleidingseisen
De personen die bij de buitenschoolse opvang werken, hebben een passend diploma zoals genoemd in de
cao Kinderopvang. Deze beoordeling gaat over het personeel dat na het laatste jaarlijkse inspectieonderzoek
25 november 2020 bij de buitenschoolse opvang is komen werken en over inval- en uitzendkrachten etc.

Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en
stagiairs
Op de dag van het inspectiebezoek werken genoeg beroepskrachten op de buitenschoolse opvang. 

In de groep Flink worden namelijk 22 kinderen opgevangen door 2 beroepskrachten. 
In de groep Stoer worden namelijk 16 kinderen opgevangen door 2 beroepskrachten. 

Dit aantal beroepskrachten past bij het aantal kinderen dat wordt opgevangen en hun leeftijd.

Uit een steekproef van de presentielijsten van de kinderen en de werkroosters van het personeel, blijkt dat
in de periode 30 maart 2022 tot en met 13 april 2022 genoeg beroepskrachten hebben gewerkt. Verder
blijkt dat alleen minder beroepskrachten werken op de tijden die zijn beschreven in het pedagogisch
beleidsplan. Het afwijken van de beroepskracht-kindratio tijdens vakanties en studiedagen is in dit
onderzoek niet onderzocht.

Stabiliteit van de opvang voor kinderen
De buitenschoolse opvang heeft 2 basisgroepen:
- in Stoer worden maximaal 22 kinderen van  opgevangen; 
- in Flink worden maximaal 22 kinderen van opgevangen;

De maximale groepsgrootte kan per dag verschillen, maar dagelijks worden op de locatie in totaal maximaal
40 kinderen opgevangen. 

Alle kinderen zijn geplaatst in 1 basisgroep en worden hier dagelijks in opgevangen. De junior operationeel
manager verklaart dat wanneer een extra opvangdag wordt aangevraagd en er geen plaats is in de eigen
basisgroep, een kind in de andere basisgroep kan worden opgevangen. Ouders moeten in dat geval vooraf
schriftelijk toestemming geven. In de afgelopen periode is dit niet voorgekomen.

Op 2 data , maandag 28 maart 2022 en op maandag 11 april 2022 is er een overschrijding geweest van de
maximale groepsgrootte. Er werden op deze dagen meer dan 18 van de in totaal 22 kinderen in de leeftijd 4
tot 7 jaar opgevangen. Hiervoor is een herstelaanbod aangeboden.

Herstelaanbod
Na het herstelaanbod, is er een plan van aanpak geschreven en zijn de regels over afmeldingen, ruildagen en
extra dagen aangescherpt om te voorkomen dat er nogmaals een overschrijding van de maximale
groepsgrootte zal plaatsvinden. 

Conclusie
De houder heeft voldoende maatregelen genomen om de overtreding die hierboven beschreven is binnen de
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onderzoekstermijn op te lossen

op basis hiervan is geconstateerd dat na herstelaanbod aan de volgende voorwaarde(n) is voldaan:

• Bij buitenschoolse opvang vindt de opvang plaats in basisgroepen. Een kind wordt
opgevangen in één basisgroep. De maximale grootte van de basisgroep wordt bepaald
op grond van tabel 2 in bijlage 1, onderdeel b van het Besluit kwaliteit kinderopvang.
(art 1.50 lid 1 lid 2 sub e sub f Wet kinderopvang; art 18 lid 1 lid 2 lid 3 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang.)

Gebruikte bronnen:
-Personenregister Kinderopvang, gecontroleerd op 20 april 2022
-Datum indiensttreding beroepskrachten, ontvangen op 20 april 2022
-Kopieën diploma’s en certificaten van beroepskrachten en pedagogisch coach/beleidsmedewerker,
ontvangen op 20 april 2022
-Pedagogisch beleidsplan, ontvangen op 21 april 2022
-Gesprekken met de beroepskrachten
-Presentielijsten, periode 30 maart 2022 tot en met 13 april 2022, ontvangen op 20 april 2022
-Werkrooster, periode 30 maart 2022 tot en met 13 april 2022, ontvangen op 20 april 2022 
-(Telefoon)gesprek met de leidinggevende op 28 april 2022 
-Plan van aanpak, over het voorkomen overschrijden van maximale groepsgrootte en na foutief verwerkte
ruilaanvragen, ontvangen op 16 mei 2022
-Spelregels afmeldingen, ruilingen en aanvraag van extra dagen, ontvangen op 16 mei 2022
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Veiligheid en gezondheid

Veiligheids- en gezondheidsbeleid
Voor de hele organisatie is een algemeen veiligheids- en gezondheidsbeleid geschreven. 

In het beleid 'Hoe we omgaan met kinderen' van Woest Zuid wordt aandacht besteed aan het veiligheids-
en gezondheidsbeleid. Woest Zuid-breed is een risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid uitgevoerd.
Naar aanleiding hiervan zijn voor alle locaties algemene maatregelen genomen en werkafspraken gemaakt
om de risico's te beperken. Ook is opgeschreven welke stappen worden genomen wanneer een risico zich
toch voordoet. Voor deze locatie is daarnaast een document met groepsafspraken gemaakt.

In het beleid zijn risico’s met grote gevolgen voor de fysieke veiligheid, sociale veiligheid en gezondheid van
de kinderen beschreven. Hierin zijn maatregelen beschreven die zijn of worden genomen om de risico’s te
verkleinen. Beschreven is welke risico’s kleine gevolgen hebben voor de veiligheid en gezondheid van de
kinderen. Ook is beschreven hoe de organisatie met deze risico’s omgaat. 

De toezichthouder heeft tijdens het inspectiebezoek gesproken met de beroepskrachten. Ook is gelet op de
handelingen van de beroepskrachten. Hierbij is aandacht besteed aan het buiten spelen en ongevallen. 

Buiten spelen
Zowel in het beleid als in de groepsafspraken zijn regels en afspraken voor het buiten spelen opgesteld. Zo
vertelt de beroepskracht dat als de kinderen buiten spelen, zij weten dat zij op het Woest Zuid terrein
moeten blijven en niet buiten de hekken mogen. Daarnaast zijn er afspraken over het aanhebben van
schoenen en het aantrekken van hesjes buiten het Woest Zuid terrein. Ook vertelt de beroepskracht dat de
kinderen moeten vertellen als zij naar de wc gaan of naar een andere plek willen. In de praktijk is te zien dat
de beroepskrachten en kinderen op de hoogte zijn van deze regels en de veiligheid in acht houden. De
kinderen blijven op het terrein en hebben de schoenen aan. De beroepskrachten praten regelmatig met de
kinderen als zij ergens naartoe lopen en ze kijken waar de kinderen naartoe gaan.

Ongevallen
De vaste beroepskrachten hebben allemaal een EHBO-diploma. Daarnaast is uit gesprekken met de
beroepskrachten gebleken dat zij weten wat zij moeten doen als er een ongeluk/ongeval gebeurt. De
beroepskrachten weten risico’s in te schatten. De beroepskrachten vertellen dat er om de 6 weken wordt
gesproken over de veiligheid op de locatie waarbij de risico's op ongelukken in acht worden genomen. De
beroepskrachten kennen de stappen van het registreren van incidenten.  

EHBO
In de buitenschoolse opvang is altijd ten minste 1 volwassene met een geldig EHBO-diploma. Dit blijkt uit
een steekproef van de werkroosters van het personeel en de EHBO-diploma’s.

Gebruikte bronnen:
-Observaties
-Gesprekken met de beroepskrachten
-Veiligheids- en gezondheidsbeleid, ontvangen op 20 april 2022
-Groepsafspraken omtrent buiten spelen, ontvangen op 20 april 2022
-Werkrooster personeel, 30 maart 2022 tot en met 13 april 2022, ontvangen op 20 april 2022
-Kopieën EHBO-diploma’s, ontvangen op 20 april 2022
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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 buitenschoolse opvang conform het
pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld.

• Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze
waarop invulling wordt gegeven aan de aspecten van verantwoorde buitenschoolse
opvang, bedoeld in artikel 11 van het Besluit kwaliteit kinderopvang.

Pedagogische praktijk

• In het kader van het bieden van verantwoorde buitenschoolse opvang, 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.

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 participerende ouder; c. 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; d. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder
structureel tijdens opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waar kinderen
worden opgevangen; e. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of
zullen hebben tot informatie over de kinderen die worden opgevangen; f. 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. Voor
zover het natuurlijke personen betreft is eenieder als bedoeld in de onderdelen a tot en
met f ingeschreven in het personenregister 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 van een kindercentrum
kan de persoon zijn werkzaamheden aanvangen.

Opleidingseisen
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• Beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest
recent aangevangen cao Kinderopvang. 
Een beroepskracht meertalige buitenschoolse opvang beschikt daarbij over een
bewijsstuk waaruit blijkt dat hij de Duitse, Engelse of Franse taal voor de
deelvaardigheden gesprekken voeren, lezen, luisteren en spreken beheerst op ten minste
niveau B2 van het Europees Referentiekader (ERK) voor talen.

Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiairs

• 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 basisgroep wordt bepaald op grond van de rekenregels.

• Gedurende de uren dat voor en na de dagelijkse schooltijd alsmede gedurende vrije
middagen van de basisschool voor ten hoogste een half uur per dag minder
beroepskrachten worden ingezet, of indien conform het pedagogisch beleidsplan minder
beroepskrachten worden ingezet, wordt ten minste de helft van het benodigde aantal
beroepskrachten ingezet.

Stabiliteit van de opvang voor kinderen

• Bij buitenschoolse opvang vindt de opvang plaats in basisgroepen. Een kind wordt
opgevangen in één basisgroep. De maximale grootte van de basisgroep wordt bepaald
op grond van tabel 2 in bijlage 1, onderdeel b van het Besluit kwaliteit kinderopvang.

Veiligheid en gezondheid
Veiligheids- en gezondheidsbeleid

• De houder van een kindercentrum heeft voor elk kindercentrum een beleid dat ertoe leidt
dat de veiligheid en gezondheid van de op te vangen kinderen zoveel mogelijk is
gewaarborgd. De houder draagt er zorg voor dat er in de buitenschoolse opvang conform
het veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt gehandeld.

• Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een beschrijving in algemene zin van de
wijze waarop kinderen wordt geleerd om te gaan met risico’s waarvan de gevolgen voor
de veiligheid en gezondheid van kinderen beperkt zijn en welke derhalve niet zijn aan te
merken als voornaamste risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid en
gezondheid en als risico op grensoverschrijdend gedrag.

• De houder van een kindercentrum draagt er zorg voor dat er gedurende de
buitenschoolse opvang te allen tijde ten minste één volwassene aanwezig is die
gekwalificeerd is voor het verlenen van eerste hulp aan kinderen conform de in de
Regeling aan deze kwalificatie gestelde nadere regels.
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Naam voorziening : Woest Zuid Miranda

KvK-vestigingsnummer : 000028276159

Website : http://www.woestzuid.nl

Aantal kindplaatsen : 40

Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee

Naam houder : Woest Zuid B.V.

Adres houder : IJsbaanpad 9

postcode en plaats : 1076 CV Amsterdam

KvK-nummer : 34302901

Naam GGD : GGD Amsterdam Inspectie kinderopvang

Postadres : Postbus 2200

Postcode en plaats : 1000 CE AMSTERDAM

Telefoonnummer : 020 555 55 75

Onderzoek uitgevoerd door : Mw. W. de With

Naam : Gemeente Amsterdam

Postadres : Amstel 1

Postcode en plaats : 1011 PN AMSTERDAM

Datum inspectiebezoek : 13-04-2022

Opstellen concept inspectierapport : 18-05-2022

Zienswijze houder : 03-06-2022

Vaststellen inspectierapport : 03-06-2022

Verzenden inspectierapport naar houder en
oudercommissie

: 07-06-2022

Verzenden inspectierapport naar gemeente : 07-06-2022

Openbaar maken inspectierapport :

Gegevens voorziening
Opvanggegevens

Gegevens houder

Gegevens toezicht

Gegevens toezichthouder (GGD)

Gegevens opdrachtgever (gemeente)

Planning
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum

De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport.

Wij zijn trots dat de inspecteur het plezier wat we met de kinderen dagelijks beleven heeft geobserveerd en
dit met mooie herkenbare voorbeelden in dit rapport heeft opgeschreven. Dit onderschrijft de fantastische 
8,7 die we van ouders hebben gekregen in het klanttevredenheidsonderzoek van 2021. Het is mooi dat we
op deze manier terugzien wat wij willen bereiken. Woest Zuid wil namelijk kinderen de lol laten inzien van in
beweging zijn, samen sporten en buitenspelen. Op deze manier geven we kinderen de kans zich op een
leuke, sportieve en gezonde manier zo veelzijdig mogelijk te ontwikkelen.
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