
 

 

 
Zet je masker maar op, 

En verberg uwe kop, 

zodat niemand kan zien, 

of je Jan bent of Trien!                                                                 

Windekindnieuwsje Carnaval 2018  
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Enkele afspraken opfrissen 

 

 Laat je kindje bij het buitengaan van Windekind op de getekende voetjes 
op de grond staan. Voor alle veiligheid: zeker geen handjes op de 
schuifdeur!  
 

 Mogen wij vragen om geen wagens te parkeren op de rotonde? Dit 
belemmert de doorgang voor passerende wagens. Gebruik de rotonde 
ook bij het omkeren, zodat extra manoeuvres op de parking kunnen 
vermeden worden. Met kleine kindjes die toekomen en weggaan is dat 
echt wel belangrijk! Er zijn bovendien al meerdere aanrijdingen op onze 
parking gebeurd, gelukkig enkel met materiële schade.  
 

 Doe je kind liever geen trui met kap aan. Voor je kindje is het vervelend 
om met een kap te slapen. Omdat we geen dekentjes gebruiken laten we 
de kinderen vaak hun trui aanhouden in de slaapzak. 
 

 We zien dat sommige ouders hun kindje tonen hoe ze de poortjes in de 
poly en de draaisloten van deuren in de groepen kunnen openen. Mogen 
we vragen om dit zeker niet te doen? De poortjes en de sloten zijn er 
voor de veiligheid van alle kinderen, en mogen dus alleen door 
volwassenen geopend worden.   
 

 Als je je kindje naar zijn/haar groepje brengt, gelieve dan TELKENS de 
deur achter je toe te doen en te sluiten. Ook als de kinderen nog aan de 
ene kant zitten en je via de badkamer komt, doe STEEDS de deur achter 
je dicht en sluit ze! Zo kunnen er geen kindjes naar de poly ontsnappen. 
 

Maraja verlaat ons 

Maraja, onze logistiek medewerker en bij de kinderen beter bekent als Maraja 
de bij, heeft een andere job met meer uren gevonden. Zij zal nog tot 9 maart  
voor het eten van jullie kleine spruit zorgen. We wensen haar veeeeel succes 
en gaan haar zeker missen! 

 

 

 



Te onthouden sluitingsdata  noteer alvast op je kalender !!! 

Maandag 2 april:    Paasmaandag 
Maandag 30 april:   Brugdag 
Dinsdag 1 mei:    Feest van de Arbeid 
Donderdag 10 mei:   OLH Hemelvaart 
Vrijdag 11 mei:    Brugdag 
Maandag 21 mei:    Pinkstermaandag 
Vrijdag 8 juni:    Personeelsuitstap 
Maandag 23 juli:    Nat. Feestdag 21/7 
Woensdag 15 augustus:   OLV Tenhemelopneming 
Maandag 10 september:  Vormingsdag personeel 
Donderdag 1 november:  Allerheiligen 
Vrijdag 2 november:   Wapenstilstand 11/11 
 
Maandag 24 december 2018 tot en met 2 januari 2019: Kerstsluiting 
 

Wisten jullie dat … 

 De super Windekind wafelverkoop 2018 van start is gegaan. Je kan 
bestellingen doorgeven tot en met 28 februari en de wafels kunnen op 
het onthaal afgehaald worden op 19 maart 2019. Vraag je 
bestelformulier op het onthaal!  
 

 Er vooraan aan het inkomhalletje in Windekind folders liggen over 
opvoedkundige thema’s (slapen, eten, huilen, spelen,…). Deze mogen 
vrijblijvend meegenomen worden. Je vind er ook aankondigingen van 
plaatselijke activiteiten voor kinderen en interessante 
vormingsinitiatieven voor ouders. 
 

 Annelies, pedagogisch stafmedewerker, haar deur steeds open staat 
voor een “babbel” over pedagogische thema’s zoals hierboven vermeld. 
Je kan haar spontaan aanspreken of een afspraak maken via het 
nummer: 011/539860. 
 

 We dit voorjaar voor het eerst een textielinzameling organiseren, voor 
het goede doel. Textiel en schoeisel dat nog bruikbaar is, krijgt op die 
manier een tweede leven in hulpbehoevende landen. En wijzelf houden 
er als organisatie ook een centje aan over, dat we goed kunnen 
gebruiken met ons bouwproject op de agenda.  



 

Dus wie binnenkort de kleerkasten opruimt: hou de zakken aan de kant! 
Vanaf 16 april kan je ze kwijt in Windekind. Maar we herinneren jullie 
later nog eens aan deze actie. 
 

 Windekind op 15 maart meewerkt aan de  burendag Kinderopvang.  Deze 
maakt deel uit van de Week van de Zorg, een week waarin diverse 
aspecten van de Vlaamse zorgsector in the picture worden gezet. Op 
donderdag 15 maart zal de media heel wat aandacht schenken aan de 
kinderopvang, met veel airplay in pers en media, op radio en TV en in 
weekbladen.  
In Windekind zetten we die dag de deuren open voor onze collega’s uit 
het welzijnswerk. Zij worden uitgenodigd om onze werking te bezoeken 
zodat we in de toekomst beter kunnen samenwerken. 
 

Poppenbadje te koop! 

 
De begeleidsters van de Wiebelteentjes hebben een poppenbadje te koop. Dit 
is nog in heel goede staat. De kinderen spelen er graag mee, maar het badje is 
niet geschikt voor in een kinderdagverblijf. Ze vragen er 10€ voor. Ben je 
geïnteresseerd? Laat het aan iemand van het onthaal weten! 

  

 

 

 

Bouw in zicht… 

Einde maart starten de voorbereidingswerken voor het bouwproject in onze 
achtertuin. 

Voor nieuwe ouders: wij bouwen dan 2 volledig nieuwe groepen voor de 
Wipneusjes! De oude lokalen van de Wipneusjes krijgen een andere 
bestemming. 

Het bouwproces zal ongeveer een jaar in beslag nemen, de hinder zal beperkt 
zijn. We verwachten wel wat “werfverkeer” via onze inrit, dus hou de kinderen 
goed aan de hand tijdens de werken, bij het brengen en halen! 


