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Beste ouders,  

De zomervakantie is in zicht! Ook voor de medewerkers van Windekind zal de 

vakantieperiode welgekomen zijn. 

Windekind heeft geen zomersluiting, en dat is voor de meeste ouders een echt 

voordeel. Het nadeel is wel dat ook de medewerkers hun verlof gespreid 

moeten opnemen, en dat er heel wat vervangers nodig zijn om dit op te 

vangen. Maar wij zorgen ervoor dat er telkens minstens één iemand van het 

eigen groepje is om voor jullie kleine spruitjes te zorgen.  

 

Wij hopen dat alle kindjes en ouders genieten van een fijne vakantie en dat het 

een onvergetelijke zomer wordt met veel speelplezier. Indien jullie op vakantie 

gaan wensen we jullie een veilige trip. 

 

Te onthouden data  noteer alvast op je kalender !!! 

Donderdag 15 augustus: OLV tenhemelopneming 
Vrijdag 16 augustus:  Sluitingsdag 
Vrijdag 4 oktober:  Sluitingsdag: vorming personeel 
Vrijdag 1 november:   Allerheiligen 
Maandag 11 november: Wapenstilstand 
 
Maandag 23 december 2019 tot en met 3 januari 2020: kerstsluiting 

 

 
Wist je datjes 

- We vragen geen buggy’s in de gang te laten staan, maar graag terug in de 

auto te leggen of terug mee naar huis te nemen en dit owv plaatsgebrek 

in de gang van de groepen.  

 

- Er is een nieuwe vrijwilliger gestart  bij de Wapperhandjes C2: Debora. Zij 

komt 3 halve dagen per week in de groep helpen. En vanaf juli start 

Stefanie bij de Wipneusjes B1, ook zij komt 3 halve dagen per week.  

 

We zijn natuurlijk nog altijd op zoek naar extra vrijwilligers. 



 

- Wij verzamelen lege batterijen in onze BEBAT-box vooraan in ons 

inkomhalletje. Door deze inzameling verzamelen we punten, en met 

deze punten kunnen we speelgoed verdienen. 

Wat mag erin? 

 Alle huishoudbatterijen uit vb. een klok, speelgoed, 

 Alle knoopcellen uit vb. uurwerken, hoorapparaten, gadgets,… 

 Alle accupacks uit vb. gsm, laptop, fototoestel,… 

 Alle herlaadbare batterijen 

 

- Een mama van bij de Wiebelteentjes gaat volgend jaar trouwen, en ze 

verzamelt lege kleine Olvarit-potjes (4 maanden) om als decoratie te 

gebruiken. Jullie mogen ze binnen brengen op het onthaal. 

 

- Windekind heeft sinds kort ook een eigen Facebook-pagina. Like ons op 

Facebook: Kinderdagverblijf Windekind Zolder. Nog een manier om op 

de hoogte te blijven van het reilen en zeilen in Windekind, want we 

plaatsen hier geregeld leuke dingen op! 

 

- Enkele personeelsweetjes:  
o Ine, begeleidster bij de Wiebelteentjes, is zwanger van haar 

tweede kindje. Zij is dus in zwangerschapsverlof, en komt pas 
terug in 2020. 
 

o De volgende ‘nieuwe’ collega’s vangen het verlof en 

ouderschapsverlof op deze zomer: 

Bij de Wiebelteentjes: 

Marla, zij heeft al een tijdje bij de Wapperhandjes gestaan. 

Laura, zij  komt na enige tijd terug naar de Wiebelteentjes. 

Loridana, is ook geen onbekende meer voor de Wiebelteentjes. 

En zoals jullie waarschijnlijk al gezien hebben, is Lucie pas gestart 

om Ine tijdelijk te vervangen. 

 

 

 

 



  Bij de Wipneusjes: 

Aylin komt voor de maand juli het team terug versterken bij de 

Wipneusjes. In Augustus komt Kübra, zij mocht vorig jaar hier al 

een maand vakantiewerk doen, dus ze kan je bekend voor komen. 

 

Bij de Wapperhandjes: 

  In juli komt Rumeysa helpen, stagiair van de C2 kant. 

Onze supervlinders Sibel, Sabrina en Dorien komen in alle 

groepjes. 

 

Opvoedingsweek 2019: Opvoeden dat doen we samen! 

 

We vroegen ouders dit jaar de puzzel bij aan te 

vullen. Wie helpt jou bij het opvoeden? 

Wij lazen: 

Grootouders, K&G, juffrouw, poetshulp, bib, 

opvoedingswinkel, kraamzorg, groeipakket, 

Windekind, Huis van het Kind, collega’s (goede raad) 

 

Voor het eerst organiseerden wij in deze week enkele muziekmomenten van 

ouders (of familie) voor de kinderen van Windekind. We kunnen het niet 

anders omschrijven als gewoon ZALIG voor de kinderen. We hebben er 

allemaal van genoten! Zeker voor herhaling vatbaar. 

   

Meer foto’s vind je op onze website! 



Opbrengst wafelverkoop 

We verkochten dit jaar 588 pakken wafels! Dit betekent een mooie opbrengst 

van 975 euro. Wij gaan deze centjes nog even aan de kant houden om een 

groot babypark aan te kopen voor de Wipneusjes en de Wapperhandjes als de 

nieuwbouw klaar is. Nog eens hartelijk bedankt om ons te steunen! 

 

 

 

Verhuis van de Wipneusjes en reorganisatie van de Wapperhandjes 

Wie onze facebookpagina geliked heeft, kreeg al een preview. De nieuwe 

lokalen voor de Wipneusjes zijn in afwerkingsfase, en vallen in de smaak bij de 

kinderen en de begeleidsters!  

De verhuis van de Wipneusjes gaat door in augustus. We gaan dit binnenkort 

concreet voorbereiden, en proberen dit te doen met zo weinig mogelijk hinder 

voor de kinderen. We verwachten dat alles vlot kan verlopen, het is tenslotte 

niet ver . 

 

De lokalen die vrijkomen, de huidige lokalen van de Wipneusjes dus, krijgen 

achteraf een andere bestemming, dit worden logistieke lokalen en een 

vergaderlokaal. 

 

Ook bij de Wapperhandjes zijn er veranderingen op til.  

Om organisatorische redenen werken we toe naar het samensmelten van de 2 

groepen tot 1 groep. Deze groep kan dan wel de volledige oppervlakte van de 

huidige 2 groepen gebruiken. Zij hebben dan ook een grote leefruimte (de 

schuifdeur zal permanent open staan), en er zullen meer dan voldoende 

slaapkamers zijn. 



Dit betekent dat er geen nieuwe kinderen bij de Wapperhandjes gaan komen 

vanaf nu. Wanneer er kinderen naar school gaan, wordt het dus telkens wat 

rustiger in de C1 en de C2, tot we op een bepaald moment één groep kunnen 

maken van de overgebleven kinderen. 

Er zal hierdoor een (kleine) reorganisatie binnen de personeelsplanning zijn: 

niet alle vaste begeleidsters van de Wapperhandjes zullen binnen dit team 

kunnen blijven. Sommigen zullen schuiven naar een andere plek binnen 

Windekind. De plannen hiervoor worden pas later uitgewerkt. 

 

Al deze wijzigingen kaderen in een masterplan, waarbij we voorrang geven aan 

kwaliteit boven kwantiteit. 

Het opzet van dit plan was zorgen voor ruimere lokalen voor de kinderen en 

medewerkers: meer speelruimte, meer slaapkamers en bedjes, meer berging, 

meer logistieke lokalen. Hier waren we echt aan toe.  

Als dit plan volledig gerealiseerd is (zomer 2020) zullen we plaats hebben voor 

minstens 72 kinderen (een kleine toename in capaciteit ), maar is er vooral 

meer comfort voor de kinderen en begeleidsters. 

 

         

 

Gebruik van rotonde en snelheidsbeperking, ook als je van de parking af rijdt 

We stellen vast dat heel wat ouders de rotonde niet gebruiken om hun wagen 

te draaien, bij het verlaten van de parking. Nochtans is het voor de veiligheid 

belangrijk om de rijrichting altijd te respecteren. Mogen wij met aandracht 

vragen om altijd de rotonde te gebruiken, en ook de logische manier te volgen 

om je wagen te parkeren (niet achteruit parkeren). Hoe minder manoevers op 

de parking, hoe minder kans op ongevallen!  

Er zijn absoluut al ongevallen geweest die vermeden hadden kunnen worden. 

 



Daarnaast blijken sommige ouders te gehaast bij het in- en uitrijden. Rij rustig 

en voorzichtig, zowel bij het aankomen als het vertrekken! Kleine kinderen zijn 

niet betrouwbaar, dus probeer dat als chauffeur wel te zijn. 

 

Gebruik altijd de aangegeven parkeerplaatsen. Dus: niet parkeren voor de 

deur! Deze moet altijd vrij zijn voor hulpdiensten. Er is 1 parkeerplaats naast de 

voordeur (waar ook de fietsenparking is), maar deze is strikt voorbehouden 

voor leveringen, en mag mits toestemming van ons gebruikt worden door 

mensen die een tweeling moeten brengen en halen, of door mensen met een 

geldige gehandicaptenparkeerkaart. 

 

Ons actieplan bij warm weer 

De zomers worden warmer, en ondertussen weet iedereen dat dit speciale 

aandacht vraagt als het over jonge kinderen gaat. 

Wat doen we in Windekind in warme periodes? 

 

- We verkoelen ’s nachts zoveel mogelijk de lokalen, en houden overdag 

alle deuren, ramen en gordijnen gesloten  

- We smeren de kinderen goed in als we naar buiten gaan, maar als het te 

warm wordt blijven we binnen!  

- We kleden de kinderen zo licht mogelijk: blote buik of body/T-shirtje  

- We doen rustige activiteiten 

- We doen waterspelletjes, ook binnen 

- We zorgen ervoor dat de kinderen veel drinken 

- We voorzien geregeld een ijsje. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Diegene die er aan toe zijn, geniet van 

een deugddoende vakantie!!! 
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