
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

 

                       

    

 

 

 
 
 



 

 

 

Beste ouders, 

 

De herfst is in het land is en de temperaturen dalen. We 

vinden het belangrijk dat elk kindje, ook in de winter, als 

het kan, even buiten speelt. Vandaar vragen we om jullie 

kind een warm jasje, muts, sjaal, warme schoenen 

(laarsjes) en handschoenen mee te geven. 

 

 

 

Weetjes 

 

- Er zijn momenteel meerdere begeleidsters afwezig. 

We proberen dit zo goed mogelijk op te lossen door 

de tijdelijke inzet van Kirsten (Wiebelteentjes), Evelien 

(Wipneusjes), Aylin en Hilde (Wapperhandjes).  

- Natasja Thijsen (Wipneusjes) komt terug uit haar 

bevallingsverlof  op 15/11. 

- Ine Driesen, begeleidster van de Wiebelteentjes is 

bevallen op 29/8 van een flinke dochter, Lies! . Zij is 

thuis met haar spruit tot einde januari 2018. 

- Windekind heeft in 2014 zelf een CD ingezongen! Op 

deze CD staan 35 korte kinderliedjes die vaak 

gezongen worden in huis. Goed voor 15 minuten 

luisterplezier. De kinderen herkennen deze liedjes. 

Enkele begeleidsters hebben hiervoor hun beste 

stembandje voorgezet. Wie nog geen CD heeft, kan 

er nog één (of meerdere) bestellen aan 10 euro per 

stuk. Te vragen aan het onthaal. Leuk voor de 

eindejaarsfeesten… 

 

 

 

 



 

 

Te onthouden data 

 

18 tem 26 november: Voorleesweek 

27 november:  Bezoek Sint 

25 dec tem 2 januari:  Kerstsluiting 

 

 

Herfstwandeling 2017 

 

Maandag 23 oktober was het weer zover, onze jaarlijkse 

grote herfstwandeling. Alle kindjes  ouder dan 18 

maanden stonden om 9.45 klaar om te vertrekken. 

Allemaal onze laarsjes en een warme jas aan want de 

weergoden hadden ons gespaard van regen, maar erg 

warm was het niet. Tijdens onze tocht passeerden we 

eerst langs de diertjes aan ’t Weyerke en dan zo verder 

het grote bos in. De kinderen hadden allemaal een 

emmertje of een zakje bij om de geraapte blaadjes, 

eikels, dennenappels,… te verzamelen. Daar kan 

achteraf, als alles gedroogd is, een mooi knutselwerkje 

mee gemaakt worden. Op de terugweg kwamen we 

weer langs de diertjes. Daar konden de kinderen nog 

goedendag zeggen tegen de geitjes, eendjes, kippen, 

konijntjes en het paard, en daarna stapten we verder 

naar Windekind. Het was een gezellige wandeling en 

iedereen heeft ervan genoten. We kwamen met een frisse 

neus terug! 

 
 

 



 

 

Kinderpraat 

 

Sabrina is Lucas aan het verluieren: 

 

Sabrina: “Lucas, jij bent toch een mooie jongen!” 

Lucas zucht eens diep en zegt superschattig: “Ja, een 

beetje van mama, en een beetje van papa!”  

 

 

Vrije opvangmomenten 

 

Wij doen ons best om de plaatsen in Windekind zo goed 

mogelijk in te vullen. Toch zien we dat er hier en daar nog 

open momenten blijven, doordat sommige kinderen een 

variabele planning hebben, of door geplande 

verlofdagen.  

Vanaf oktober tot december maken we deze momenten, 

bij wijze van experiment. Zo kunnen jullie als ouders zien 

waar jullie extra opvangmomenten kunnen aanvragen.  

 

Hoe maken we deze momenten kenbaar? 

De open opvangmomenten (halve/hele dagen) vind je 

op onze website. 

Ga naar www.kdvwindekind.be . Onder “Info voor 

ouders” klik je rechts op “vrije opvangmomenten oktober 

2017”. Hier zie je dan waar er op datum van de 

bekendmaking nog open momenten zijn. 

We zetten dit schema rond de 20ste van de maand op de 

site.  

 

Let wel: dit overzicht wordt niet constant up to date 

gehouden, wel één maal per week. 

 

 

 

http://www.kdvwindekind.be/


 

 

 

Als je interesse hebt, gelieve dan te mailen naar Sarah 

(sarah@kdvwindekind.be) om te laten weten dat je graag 

een extra opvangmoment wil aanvragen. Zij zal je dan 

asap laten weten of dat moment nog steeds vrij is.  

 

 

Breng- en haaluren 

 

We merken dat heel wat ouders hun kind 

onaangekondigd vroeger brengen of later halen dan is 

voorzien. Dat heeft 2 nadelen. 

Het is daardoor soms nogal druk in de groepen, terwijl we 

daar niet op voorzien zijn. Er is dan bijvoorbeeld nog maar 

1 begeleidster op dienst, terwijl we voor het aanwezige 

aantal kinderen extra handen nodig hebben. Zowel voor 

de kinderen als voor de medewerkers is dat niet 

aangenaam. 

 

Bovendien is het niet praktisch voor de organisatie in de 

groep. Bijvoorbeeld als men een wandeling plant, of als 

een kindje dat moe is wordt opgehouden omdat men 

denkt dat het dadelijk wordt gehaald, en dan blijkt dat 

dat toch niet zo is. 

 

Vandaar vragen we om vooraf te vragen of het mogelijk 

is om af te wijken van de vaste breng- en haaluren, op 

een bepaalde dag. Soms kan het zonder probleem, soms 

is er een aanpassing van de werkregeling van de 

begeleidsters nodig, soms moeten we zeggen dat het niet 

uitkomt…. Als het zich plots voordoet (file, onverwachte 

situatie op het werk,…) verwittig dan tijdens de dag nog, 

zodat men er rekening mee kan houden. 

 

 

mailto:sarah@kdvwindekind.be


 

 

27/11 komt de Sint op bezoek 

 

Op 27/11 komen de Sint en zwarte piet op bezoek in 

Windekind! Zij komen in elk groepje even goedendag 

zeggen tegen alle kinderen, delen wat snoepjes uit en 

brengen speelgoed mee, waar de kinderen fijn mee 

kunnen spelen in hun groepje. Er wordt voor de Sint 

gezongen en de kinderen kunnen een mooie tekening 

afgeven als ze dit willen.  

Ouders kunnen dit moment jammer genoeg niet mee 

maken omdat dit te druk zou zijn in de groep. Er worden 

wel heel veel foto’s gemaakt die achteraf op onze site 

komen.  

Als je kindje niet op maandag naar Windekind komt en dit 

moment toch wil meemaken, vraag dan aan het onthaal 

of je kind eventueel voormiddag extra kan komen. 

 

 

Voorleesweek 18-26/11 

 

Ook wij doen dit jaar weer mee met de voorleesweek. Dit 

jaar is het thema: ‘Hoera voor de voorleespapa’s!’ Zoals 

elk jaar nodigen we ouders en grootouders uit om hier in 

Windekind een verhaaltje te komen voorlezen in het 

groepje van jullie kleine kapoen! (zie uitnodiging) 

 

Op zaterdag 25/11doet de bib in Heusden-Zolder ook een 

actie in het kader van de voorleesweek. Enkele vrijwilligers 

verwelkomen jullie graag in de bib van 10.00-12.00. Zij 

zullen er voorlezen voor jong en oud! 

 

 

 

 

 



 

 

De warmste week 

 

Wij zelf organiseren geen actie voor de warmste week, 

maar steunen wel de actie: ‘De warmste kerstweek’ van  

’t Weyerke op 15/12 van 17.00 tot 22.20 op het domein 

van ’t Weyerke. Dus voor diegenen die eens graag een 

gezellig kerstmarktje doen, echt een aanrader!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


