
Beste ouders,  

Het is herfst! Het wordt al wat kouder, natter en de wind waait wat 

harder. We vinden het belangrijk dat elk kindje, ook in de herfst 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.  

Denk er ook a.u.b. aan deze te kenmerken. 

 

Alvast bedankt! 

 

 



Te onthouden data → noteer alvast op je kalender!!! 

 

Windekind is gesloten op 

 

 

Maandag 1 november 2021: Allerheiligen 

Donderdag 11 november 2021: Wapenstilstand  

Vrijdag 12 november 2021:  Brugdag 

 

 

Vrijdag 24 december 2021 tot en met maandag 3 januari 2022: 

Kerstsluiting (terug open vanaf dinsdag 4 januari 2022) 

 

 

Maandag 18 april 2022: 

 

Paasmaandag 

Maandag 2 mei 2022: Feest van de arbeid 

Donderdag 26 mei 2022: Hemelvaart  

Vrijdag 27 mei 2022: Brugdag 

Maandag  6 juni 2022: Pinkstermaandag 

 

 

Covid-19 

 

De coronacijfers zitten opnieuw in de lift. We hopen dat we in 

Windekind gespaard blijven van problemen, en we duimen heel erg 

mee voor het onderwijs, dat de scholen open kunnen blijven!  

Enerzijds omdat kinderen recht hebben op onderwijs, en anderzijds 

omdat het voor werkende ouders niet eenvoudig is om opvang te 

vinden. 

 

Wij volgen alvast verder de instructies van Kind en Gezin. Er is een 

uitgebreid draaiboek dat regelmatig een update krijgt. 

 
 
 
 
 
 



Belangrijke info ivm covid-19 herfst 2021 

  
Omwille van de toenemende besmettingen worden de maatregelen voor de 
kinderopvang met onmiddellijke ingang weer verscherpt door Kind en Gezin. 
 
-     Alle bezoekers (ouders, externen,…) dragen een mondmasker 

-        Kindbegeleiders moeten geen mondmasker dragen als ze in hun vaste groep 
werken, maar wel tijdens de contacten met ouders 

-        Andere medewerkers (staf, logistiek medewerkers) dragen altijd een 
mondmasker (behalve in eigen lokaal, als ze alleen werken) 

-        Bij pauzes en overlegmomenten, als volwassenen neerzitten met afstand en het 
lokaal goed verlucht is, moeten er geen mondmaskers gedragen worden. 

  
  

We houden jullie altijd op de hoogte van eventuele besmettingen of 

maatregelen. En indien nodig zullen we vragen om je kindje uit de 

opvang te komen halen.  

Gelieve ons ook op de hoogte te houden van eventuele besmettingen 

in het gezin! 

En bij vragen, aarzel niet om ons te bellen of te mailen. 

  

 
 

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 koortswerende medicatie die misschien standaard 

in de verzorgingstas zit. Voor fysiologisch water is geen voorschrift nodig, 

maar dit moet je wel zelf meebrengen. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aerosoltherapie in Windekind 

 

Met de winter voor de deur willen we even aandacht vragen voor het 

volgende. In de kinderopvang kan aerosoltherapie 

enkel toegediend worden op voorschrift van een 

arts. Op dit voorschrift moet duidelijk vermeld zijn: 

welke producten erin moeten, start- en einddatum 

van de behandeling, hoe vaak per dag er moet 

toegediend worden, en hoelang de aerosol per keer moet duren (5 

minuten? Tot alle product verstoven is?). Dit kan immers telkens anders 

zijn! 

Enkel als de behandeling meer dan 2 keer per dag nodig is, mag je het 

aerosoltoestel meebrengen naar Windekind om door de dag toe te 

dienen. Het is immers heel tijdrovend voor onze begeleidsters om 

meerdere aerosols per dag toe te dienen! 

 

Een zeer goed alternatief is te vragen naar een puffer 

met voorzetkamer. Dit heeft hetzelfde effect als een 

aerosoltoestel, is veel aangenamer voor kleine 

kinderen, en de toepassing duurt maar een halve 

minuut.  

De medisch kwaliteitscoördinator van Kind en Gezin bevestigt ons dat 

het dit een zeer geschikte toedieningsvorm is voor kinderen, en raadt 

ouders aan om er zelf naar te vragen bij de arts als er gesproken wordt 

over aerosol.  

 

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…. Gelieve dit steeds telefonisch of mondeling te 

vragen en niet via het ouderportaal te melden. Als het zich plots 

voordoet (file, onverwachte situatie op het werk,…) verwittig dan 

tijdens de dag nog, zodat men er rekening mee kan houden. 

 

 

Kinderpraat 

 

Selen doet ons vaak lachen… 

 

Ze kwam net uit haar bed.  Ze wilde niet slapen en vroeg om uit haar 

bedje te mogen. En dan ging ze aan de tafel zitten met haar handje 

onder haar hoofdje en zei: “Ik ben wel nog moe hé”  

 

Of die keer dat haar beker van de tafel viel en ze zei: “Oh my 

goodness” 😊 

 

 

 

 

 



Wafel-/fruitverkoop 2021 

 

Met de opbrengst kochten we voor de Wiebelteentjes en 

Wapperhandjes mooie, kindvriendelijke, kleurijke en afwasbare zetels. 

Daar gaat gezellig in verteld worden       

 

 

 

 

 

 

 

 



Wist je datjes 

 

- In ons pedagogisch hoekje (vooraan aan de inkomhal) liggen 

folders met volgende thema’s:  

• Stress, overspannenheid en burn-out 

• ADHD bij kinderen en volwassenen 

• Postpartum depressie 

Neem gerust een folder mee! 

- Jaja, Sarah werkt nog steeds in Windekind!!!! Zij en Annelies zijn 

enkel van bureau gewisseld      . 

 

- Er worden maandelijks foto’s van de kinderen op de site gezet. 

Neem zeker een kijkje om de leuke sfeer op te snuiven.  

 

- Geleende spullen van Windekind, breng je best mee binnen in het 

groepje. Als dit in het kastje van je kindje wordt gezet, is de kans 

klein dat de begeleidsters door hebben dat het van Windekind en 

niet van jouw kind is. Zij weten vb. niet welke reservekleren van 

Windekind zijn en welke van jouw kindje.  

- Wij merken dat er veel ouders zijn die de korsten van boke’s 

afsnijden voor hun kind. Dit omdat er gedacht wordt dat de kids 

dat niet geknabbeld krijgen. Maar niets is minder waar!   

Vanaf de leeftijd van 6 maanden kan je voorzichtig vaste 

voeding proberen te introduceren. Dat kan een korstje zijn om op 

te sabbelen of zacht wegsmeltende voeding om in hun handje te 

houden. Op die manier ontdekt je kind nieuwe structuren en 

ervaart het dat langer sabbelen soms nodig is. Of je kind er klaar 

voor is om vaste voeding te ontdekken, hangt niet alleen af van 

de mondmotoriek.  

Vanaf 8 maanden kan je je kind geleidelijk aan brood geven. Een 

boterham bestaat uit 2 delen: de zachte kruim en de hardere 

korst. Ook hier raden we ouders aan om af te wisselen: de ene 

keer geef je het korstje en laat je ze wat knabbelen, de andere 

keer geef je de zachte stukjes, eventueel geweekt in wat melk of 

soep.  Zo leren ze de beide aspecten van een boterham kennen."  

 

 

 



Kinderen hebben puur nutritioneel gezien geen beleg nodig op 

hun brood. Gewoon een beetje zachte, plantaardige margarine 

volstaat. Broodbeleg moet niet. Kleine kinderen zijn die 

‘smaakbom’ niet gewoon. Een geplet stukje fruit, vruchtenmoes 

of groentenmousse genieten de voorkeur.  

 

Bron: K&G 

 

 

Week van de kinderopvang 

Bedankt ouders en grootouders voor alle lieve complimentjes, kaartjes, 

tekeningen en attenties. Het heeft iedereen in onze kinderopvang 

alvast deugd gedaan  

  

 

Winteruur 

 

Winteruur begint op zondag, 31 Oktober 2021 om 3 uur ’s nachts en 

wordt een uur terug gezet. Dat betekent dat heel wat bengels dus 

zondag moren heel vroeg zullen willen opstaan. Vandaar enkele opties 

om de overgang iets makkelijker te laten verlopen.  

1) Niets doen  

Indien je niets doet, zal jouw kleintje op de dag van de uurwisseling in 

principe een uur vroeger wakker worden dan gewoonlijk. Indien jouw 

kleintje dus normaal tot 6u30 slaapt, zal hij plots om 5u30 wakker 

worden. Als je zelf ook wakker bent en graag aan de dag wil starten, 

dan kan dit. Ook ’ s avonds gaat je kleintje slapen op zijn normaal uur, 

eventueel iets vroeger als hij het echt niet meer trekt. Je denkt verder 

dus niet na over de uurwissel en je volgt meteen de tijd op de klok. Dit is 

de beste optie bij kindjes ouder dan 1 jaar die een langere wakkertijd 

dan gewoonlijk beter zullen aankunnen.  

 

 

 



2) Proactief zijn  

Pas het schema reeds aan van je kleintje de dagen voor de 

uurwisseling. Dit is de optie die we aanraden voor vroege vogels! Stop 

je kind gedurende 3-4 dagen voor bedtijd en dutjes telkens 15 minuten 

later in zijn bedje en start ook elke ochtend 15 minuten later aan de 

dag. Je kan hier ook 1 week de tijd voor nemen. Eens de uurwissel heeft 

plaatsgevonden, volg je meteen het uur op de klok.  

 

3) Reactief zijn  

Je kan je kleintje ook rustig laten wennen aan de uurwisseling nadat 

deze reeds heeft plaatsgevonden. Schuif dan net zoals met de 

proactieve methode alles op, maar pas vanaf zondag. Je kan dit 

gedurende 3 dagen doen, maar je kan hier gerust ook langer je tijd 

voor nemen. Op dag 1 ga je dan de dutjes en bedtijd 40 minuten voor 

de gebruikelijke tijd aanbieden, de volgende dag 20 minuten, en vanaf 

dag 3 op het gebruikelijke uur. Dit is de beste optie voor baby ’ s jonger 

dan 1 jaar die niet zomaar een uur langer kunnen wakker blijven tussen 

dutjes.  

Bron: snugglesanddreams 

 

 

Ouderportaal 

 

In juni startten de Wapperhandjes al met het ouderportaal, en in 

september waren ook de Wipneusjes en Wiebelteentjes aan de beurt. 

Mogen we vragen om toch iedere ochtend wanneer je kindje naar de 

opvang komt, het ouderportaal in te vullen. Op die manier hebben de 

begeleidsters alle info voor de rest van de dag.   

Niets zo vervelend als geen idee te hebben wanneer een baby of 

peuter honger kan hebben, of uit zijn bedje is gekomen. 

 



 

Voorleesweek 

 

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 volgen nog.  

 
 

 

 

 

 

 

 


