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Voorstelling nieuwe medewerkers 

Volgende medewerker willen we graag aan u voorstellen. Ze is zeker 
niet nieuw voor ons, maar wel voor sommige ouders. 

 
Bij de Wipneusjes: 

Dorien ter vervanging van Monique 

      

 

Te onthouden data 

Donderdag 30/6: Modderdag 

Donderdag 21/7: Nationale feestdag 

Vrijdag 22/7: Brugdag, sluitingsdag 

Maandag 15/8: OLV tenhemelopneming 

Maandag 26/9: Sluitingsdag (vorming personeel) 

 

Kinderpraat 

- Kato was door een kindje in haar rug gebeten. Ze ging tegen de 

buren vertellen dat ze wel een dikke buik heeft, maar dat 

andere kindjes er toch maar niet in mogen bijten eh!  

 



Nieuws vers van de pers 

We kregen positief bericht in verband met de bouwsubsidies waar 

we al enkele jaren op wachten. Dat betekent dat we volgende jaar 

opnieuw aan het (ver)bouwen gaan. Dit keer zullen de werken in 

eerste instantie in de achtertuin doorgaan: daar zal een nieuwe unit 

gebouwd worden, zodat 2 bestaande groepen achteraf kunnen 

omgevormd worden tot refter/vergaderzaal/keuken. 

We houden jullie op de hoogte. 

 

  Week van de opvoeding 

Opvoeden, af en toe eens diep ademhalen! 

Tegenwoordig krijgen ouders en kinderen de kans om met veel 
verschillende zaken bezig te zijn. Vaak gaat dat goed en is het een 
verrijking. Maar soms begint de combinatie te wegen en slaat de 
balans door. Het risico bestaat dat men zichzelf voorbij loopt en niet 
meer kan genieten. 

Het thema van de Week van de Opvoeding 2016 wou gezinnen 
aanmoedigen om af en toe eens stil te staan. Eens heel diep adem te 
halen. En te beseffen wat er nu, op dit moment, gebeurt. Om af en 
toe te zijn in plaats van te doen. 

Ademruimte voor ouders 

Af en toe diep ademhalen brengt ruimte om je af te vragen wat jij als 
ouder nodig hebt om goed in je vel te zitten. Misschien hoef je niet 
elke avond zelf te koken. Af en toe een afhaalpizza is geen ramp. 
Misschien is het al veel te lang geleden dat je er even tussenuit ging, 
een boswandeling maakte of naar de film geweest bent.  



Misschien heb je behoefte aan een gesprek met iemand van je eigen 
leeftijd en niveau in plaats van de kleuterpraat die je dagelijks 
aanhoort. Dan is het een goed idee om een oppas te regelen en te 
genieten van jouw moment. En je daar vooral niet schuldig over te 
voelen. 

Aandacht en zorg voor jezelf is ook van groot belang als de 
opvoedingssituatie onder spanning staat. Ook al lijkt er geen tijd of is 
er weinig geld om jezelf te verwennen, er zijn altijd mogelijkheden te 
vinden om even aandacht te besteden aan je eigen welzijn. Een goed 
gesprek bij een kop koffie kan veel deugd doen en net even dat 
rustpunt bieden. 

Ademruimte voor kinderen 

Ook kinderen kunnen meer ademruimte gebruiken. Ze hebben vaak 
volle agenda’s naast school en huiswerk. Elke minuut vrije tijd is 
ingevuld en gepland. Zolang dat plezier geeft, is er geen probleem. 

Maar als het weekend een race tegen de klok wordt (zaterdag van 
basket naar creaclub, zondag vroeg op voor het huiswerk en dan snel 
door naar de jeugdbeweging….) dan kan dit meer spanning dan 
ontspanning opleveren! 

Kinderen mogen zich vervelen. Zo kunnen ze hun indrukken laten 
bezinken en leren voelen waar ze zelf behoefte aan hebben. Tijd en 
ruimte om eens iets spontaans te doen, iets dat niet elke week op het 
programma staat. Mee helpen in de keuken bijvoorbeeld. Een 
bordspelletje spelen. Een tekening maken voor opa en oma. 

Door kinderen ademruimte te gunnen, komt er balans tussen de 
verplichtingen van huiswerk en school en de vrije tijd die nodig is om 
te ontspannen. Zo krijgen ze de kans om op te groeien tot 
evenwichtige, ontspannen mensen die in contact staan met zichzelf 
en hun eigen behoeften. 

 



Ademruimte in de communicatie 

Opvoeden, af en toe eens diep ademhalen! kun je ook letterlijk 
nemen. Het helpt je om in moeilijke situaties je reactie beter te 
controleren. Door diep in te ademen creëer je een kort rustpunt, 
waarna je bewuster kunt reageren in plaats van automatisch. 
Bijvoorbeeld wanneer je kindje het voor de zoveelste keer uit hangt 
en je op het punt staat om te ontploffen. Als het je lukt om even heel 
diep in te ademen voel je de spanning verminderen. Er ontstaat 
ruimte om te kiezen hoe je reageert. Misschien is het wel beter om je 
nu om te draaien en je kindje volledig te negeren. Hoewel het kind 
zijn gedrag hiermee niet verandert, heb je in elk geval weten te 
bereiken dat de zaak niet escaleert. De rust keert terug waarna je 
kunt proberen om een normaal te reageren en aan te geven wat je 
van hem/haar verwacht. 

De tekst “Tijd voor jezelf, waarom egoïsme gezond is” ligt vooraan in de poly in het 
pedagogisch infohoekje om mee te nemen. 

Wist je datjes 

- We vragen ouders ’s morgens af te bellen wanneer hun kindje 

niet komt, anders betalen ze de gereserveerde dag, ook al zijn 

er nog respijtdagen, ook al wordt er nadien een ziekenbriefje 

binnen gebracht. 

- Wij kiezen resoluut voor volle melk en water, dus geen 

appelsap of fruitsap meer.  

 

Tekenbeet… Wat nu? 
Bron: Website CM 

Niets is fijner dan wandelen in het bos of buiten spelen. Check nadien 

wel je lichaam of het lichaam van je kindje op teken. Ontdek hoe je 

een teek veilig verwijdert. 

 



Wat is een teek? 
Een teek is een klein, bruinzwart spinachtig diertje, zo groot als een 
speldenkop. Het zit op lage begroeiingen in bossen, velden, 
stadsparken en tuinen. Als je in aanraking komt met die 
begroeiingen, kan een teek zich aan de huid hechten om bloed op te 
zuigen. Als het beest vol bloed zit, is het ongeveer zeven tot elf 
millimeter groot en valt het op de grond. 

Tekenbeten zijn niet pijnlijk, waardoor je ze niet opmerkt. Vaak 
ontstaat op de plaats van de tekenbeet kort erna een rood vlekje. 
Het wordt meestal niet groter dan twee centimeter en verdwijnt 
binnen twee weken. 

Een minderheid van de teken kan de ziekte van Lyme veroorzaken en 
in sommige streken ook tekenencefalitis. 

Wanneer naar de dokter? 

Krijg je rode vlekken, hoofdpijn en/of pijn in de ledematen, moet je 

zo snel mogelijk een arts raadplegen. Een bloedanalyse zal uitwijzen 

of je een besmetting hebt opgelopen. In dat geval krijg je een 

aangepast antibioticum voorgeschreven. 

Hoe kan ik een tekenbeet voorkomen? 

 

 Blijf op de paden om contact met begroeiingen te vermijden. 

Vermijd lopen door hoog gras.  

 Bescherm je huid met kleding en schoenen: draag een lange 

broek en stop je broekspijpen in je sokken.  

 Gebruik eventueel insectenwerende producten op basis van 

DEET (Diethyl toluamide). Ze garanderen echter geen absolute 

veiligheid en werken maar gedurende enkele uren. Omdat DEET 

bestaat in verschillende vormen en concentraties, vraag je het 

best raad aan je apotheker. Het product kan ook schadelijk zijn, 

bijvoorbeeld tijdens de zwangerschap, als je borstvoeding geeft 

http://www.cm.be/ziekte-en-behandeling/klachten-en-ziekten/ziekte-van-lyme/index.jsp
http://www.cm.be/ziekte-en-behandeling/klachten-en-ziekten/tekenencefalitis/index.jsp
http://www.cm.be/ziekte-en-behandeling/geneesmiddelen/veelgebruikte-geneesmiddelen/antibiotica/index.jsp


of bij jonge kinderen. DEET is dus niet geschikt voor de kinderen 

die naar Windekind komen. 

 

Hoe een teek veilig verwijderen? 

Controleer, na een verblijf in de natuur, zorgvuldig je hele lichaam. 

Kijk vooral op warme, vochtige plekken zoals oksels, liezen, 

knieholtes, bilspleet en vooral bij kinderen ook op het hoofd, achter 

de haargrens en achter de oren. 

Merk je een teek, verwijder hem dan meteen. Gebeurt dit binnen 24 
uur, is de kans dat je besmet wordt klein. 

 Verdoof of ontsmet de teek niet met alcohol, olie, nagellak of 
andere middelen. Want dat doet het risico op besmetting 
toenemen. 

 Grijp de teek met een tekentang, een pincet of twee vingers. 
Neem hem vast bij de kop, zo dicht mogelijk tegen de huid. Trek 
hem voorzichtig in een rechte beweging uit de huid en zorg 
ervoor dat je zijn lijf niet samenknijpt.  
Als de kop van de teek hierbij afbreekt en er een stukje in de 
huid achterblijft, is dat niet erg. Het resterende stukje zweert 
er, net als een splinter, vanzelf weer uit. 

 Maak na het verwijderen van de teek het wondje schoon met 
water en zeep en ontsmet het daarna met een product op basis 
van alcohol (70 %) of met een product op basis van 
chloorhexidine. 

 

 

 

 

 



 

 


