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Te onthouden data 

31/10: Sluitingsdag: Brugdag 

1/11: Sluitingsdag: Allerheiligen 

11/11: Sluitingsdag: Wapenstilstand 

19 tem 27/11: Voorleesweek 

28/11: Lezing Leo Borremans in cc De Muze (zie infobord in poly) 

23/12/2016 tem 2/1/2017: Kerstsluiting 

 

Kinderpraat 

 De Wapperhandjes zijn aan het wandelen. Er wandelt iemand 
voorbij die een poedel bij zich heeft. Cihangir roept: Oh, kijk 
daar, een schaap . 

 Sarah zegt tegen Emille: oh jij hebt ook schattige sproetjes. 
Waarop Emille antwoordt: Neeeee, grote prot in mijn pamper. 
Emille had blijkbaar verstaan dat het over schattige protjes ging  
. 
 

Halloween Spinnensoep 

 
Je kan van elke soep een spinnensoep maken. 

Maak gewoon kleine gehaktballetjes en steek er 4 kleine 
spaghettistengels door.  

Kook ze mee met de soep. 
Klaar. 

 

                        
 

 

http://www.google.be/imgres?imgurl=http://www.crossmarks.nl/blog/wp-content/uploads/2009/03/spin.gif&imgrefurl=http://www.crossmarks.nl/blog/?p%3D4100&usg=__WMxprFCO1huu6yE_XdniiAv8Ops=&h=335&w=465&sz=11&hl=nl&start=1&zoom=1&itbs=1&tbnid=VpP8UGpRimRL9M:&tbnh=92&tbnw=128&prev=/images?q%3Dtekening%2Bspin%26hl%3Dnl%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1
http://www.google.be/imgres?imgurl=http://www.crossmarks.nl/blog/wp-content/uploads/2009/03/spin.gif&imgrefurl=http://www.crossmarks.nl/blog/?p%3D4100&usg=__WMxprFCO1huu6yE_XdniiAv8Ops=&h=335&w=465&sz=11&hl=nl&start=1&zoom=1&itbs=1&tbnid=VpP8UGpRimRL9M:&tbnh=92&tbnw=128&prev=/images?q%3Dtekening%2Bspin%26hl%3Dnl%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1
http://www.google.be/imgres?imgurl=http://www.crossmarks.nl/blog/wp-content/uploads/2009/03/spin.gif&imgrefurl=http://www.crossmarks.nl/blog/?p%3D4100&usg=__WMxprFCO1huu6yE_XdniiAv8Ops=&h=335&w=465&sz=11&hl=nl&start=1&zoom=1&itbs=1&tbnid=VpP8UGpRimRL9M:&tbnh=92&tbnw=128&prev=/images?q%3Dtekening%2Bspin%26hl%3Dnl%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1


Herfstwandeling 
 

24 oktober zijn we met de grootste kindjes van Windekind weer een 

“ferme” herfstwandeling gaan maken. Iedereen had de regenlaarzen 

aan, een dikke jas, sjaal en handschoenen. Want het was wel droog, 

maar koud, koud, koud! Dus de enige remedie: goed stappen! Met de 

nodige tussenstops van kinderen die hun laarzen kwijt raakten 

onderweg en Julie die dringend pipi moest doen en absoluut niet in 

het bos wou omdat de blaadjes dan nat werden , kwamen we in 

het bos aan! We gingen allemaal een keertje op de draaimolen.  

We verzamelden eikels, blaadjes, kastanjes, takken en voelden aan 

bolsters. We zagen een ‘elfjesbank’ (paddenstoelen).  

De meeste kinderen wisten me te vertellen dat er wel heel veel 

kabouters in de paddenstoelen woonden.  

Om 10.45 kwamen allemaal met mooie rode wangentjes terug in 

Windekind aan. Snel de laarsjes en jas uitgedaan want we hadden 

reuzehonger en zin in een lekkere tas warme soep. 

Foto’s van de herfstwandeling kan je terugvinden op de website! Hier 

al enkele sfeerbeelden: 

          

 



Aankoop Wafelverkoop 2016 

Met de opbrengst kochten we voor de Wiebelteentjes, Wipneusjes 

en Wapperhandjes buitenkasten. Opgeruimd staat netjes! De 

kinderen kunnen vanaf nu ook buiten zelf kiezen waar ze mee spelen!  

 

 

 

 

 

 

CD verkoop  

 

Voor de nieuwe ouders: er zijn nog Windekind-CD’s te verkrijgen. In 
2014 hebben een aantal begeleidsters 35 korte kinderliedjes op CD 
gezet. Het zijn liedjes die vaak gezongen worden in Windekind. De 
kinderen herkennen ze, en dat is leuk voor thuis. Wie nog graag een 
CD heeft kan die bestellen aan 10 euro per stuk. Te vragen aan het 
onthaal. Een leuk geschenkje voor het einde van het jaar… 
 
 
 
 



Voorleesweek 19-27 november 2016 

 
Lees voor aan je zus, papa, broer, mama, oma, opa of (klein)kinderen. 
Lees voor aan een klasgroep, de kinderen in je opvang of de ouderen 
in een woonzorgcentrum. Want voorlezen is van iedereen, voor 
iedereen. Van 0 tot 99! 
 
Ook in Windekind doen we mee aan de voorleesweek! 
Meer info en het inschrijvingsformulier komen eraan.  
 
Inzamelen luiers 

Heb je luiers die je kindje is ontgroeid? Gooi ze niet weg, maar schenk 

ze aan “de mammies”. Dat is een plaatselijke organisatie, die ervoor 

zorgt dat de pampers terecht komen bij kwetsbare gezinnen. 

 

Vooraan in de poly staat een doos waarin je ze kan deponeren! 

 

 

 

 

Inzamelen batterijen 

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



Tevredenheidsmeting en klachtenprocedure 

Onlangs bespraken we intern de jaarlijkse analyse van gegevens uit 

diverse kanalen: 

- Alle ouders van nieuwe kinderen krijgen een 

tevredenheidsformulier 1 à 2 maanden na de start van de 

opvang 

- Intern werken we met ZIKO, een methode om de tevredenheid 

van de kinderen zelf te meten. Dit gebeurt door Annelies, de 

pedagogisch stafmedewerker. Zij formuleert werkpunten om 

het aanbod of het contact met de kinderen nog te verbeteren. 

- Spontane klachten op bemerkingen van ouders worden 

genoteerd en besproken. 

- De werkpunten uit de uitgebreide tevredenheidsmeting van 

2015 worden nogmaals overlopen 

- En tenslotte bespreken we de (bijna) ongevalletjes die zich 

voordeden. 

Het is dus mede dankzij de feedback van ouders dat wij kunnen 

zoeken naar verbeterpunten. Bedankt aan alle ouders die 

meewerkten aan een  tevredenheidsmeting of die ons positieve of 

negatieve feedback gaven. 

 

Binnenkort vernieuwen we enkele hulpmiddelen in dit kader: 

Er komt een vernieuwde versie van de tevredenheidsmeting voor 

ouders van nieuwe kinderen. 

Daarnaast  zullen er binnenkort kaartjes aan het onthaal liggen 

waarop ouders een suggestie of klacht kunnen schrijven, en kaartjes 

waarmee ze een pluim kunnen geven. Meer info volgt! 

 

 



Aankondiging wijziging van het huishoudelijk reglement 

In januari 2014 werd ons huishoudelijk reglement aangepast. Dit 

gebeurde toen naar aanleiding van het nieuwe decreet in de 

kinderopvang, zoals dat de bevoegde minister werd opgelegd. Voor 

het eerst werd het principe van “bestellen is betalen” toegepast. 

Ondertussen zijn we bijna 2 jaar verder, en kunnen we de afspraken 

uit dat reglement evalueren. Er zijn een aantal aanpassingen op 

komst, ingaande vanaf januari 2017. 

Nog deze week zullen alle ouders op de hoogte gebracht worden van 

het nieuwe huishoudelijk reglement.  

Elk kind krijgt een brief in het kastje. Neem deze brief goed door! 

Voor vragen zullen jullie terecht kunnen bij Giselle (directeur) of bij 

Sarah (stafmedewerker). 

 

Veiligheid! 

Ter herinnering: 
Als je kindje hier medicatie nodig heeft, moet je een 
doktersvoorschrift meebrengen (zie huishoudelijk reglement). 
Gelieve de medicatie (naam van het kind moet vermeld zijn op de 
verpakking) en het voorschrift mee binnen te brengen en af te geven 
aan een begeleidster. Omwille van de veiligheid mag er geen 
medicatie in de kastjes van de kindjes blijven staan, ook niet in de 
tas! Denk hierbij ook aan de koortswerende medicatie die misschien 
standaard in de verzorgingstas zit. Voor fysiologisch water is geen 
voorschrift nodig, maar dit moet je wel zelf meebrengen.  




