
 

 

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 en 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.  

Alvast bedankt! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

Donderdag 24 november:  Bezoek Sint in Windekind 

 

Windekind is gesloten op 

Maandag 31 oktober:   Sluitingsdag  

Dinsdag 1 november:    Allerheiligen 

Vrijdag 11 november:   Wapenstilstand 

Vrijdag 23 december 2022 tot en met maandag 2 januari 2023: 

kerstsluiting 
 

Peuterwerking 

 

Voor de peuterwerking zijn we nog op zoek naar 

 4 ‘Urban’ Ikeastoelen. Kan iemand ons er blij mee 

maken? Laat het ons dan op het onthaal weten. 

 

 

30 jaar Windekind en nieuw logo 

Wij kijken dit jaar terug op 30 jaar Windekind. 

Er is heel wat gebeurd in deze periode. We zijn de tel kwijt, hoeveel 

kindjes we hebben opgevangen, maar dat het er heeeel veeeel zijn dat 

is een feit. De eerste kindjes brengen ondertussen hun eigen kinderen. 

Ook het medewerkersteam is bijna volledig vervangen. Er zijn nog een 3-

tal mensen “van het eerste uur”, en dus ook veel vers bloed. 

We hebben in die periode gebouwd en 2 keer verbouwd. 

En begin dit jaar sloten we aan bij Stijn vzw. Voor de kinderen en ouders 

niet voelbaar, maar voor de werking toch een grote verandering. 

 

We vonden dit een goede gelegenheid om te gaan voor een nieuw 

logo. Jullie kennen het ondertussen, maar nog even meegeven waar dit 

logo voor staat. 

We kozen voor een fris, kleurrijk ontwerp met 2 vrolijke kindjes. In het 

midden een kinderlijk getekend huisje. Dit verbeeldt onze slogan 

“Windekind, een (t)huisje voor je kind”. We willen meer zijn dan “een 



opvang”, we willen een 2de thuis zijn, een plek waar kinderen met plezier 

komen spelen met andere kindjes, waar ze zich goed  en thuis voelen. 

De jongen heeft een hartje op zijn shirt. Dit staat voor de warme sfeer die 

we proberen over te brengen op de kinderen en de ouders. En ook 

binnen het medewerkersteam trouwens. Een warm onthaal, warme 

dagelijkse contacten,… zo belangrijk! 

Het meisjes heeft een windmolentje in haar hand. Dit verwijst naar ons 

kunstwerk aan de inkom. Een Windemolentje staat voor plezier, voor 

kinderlijk spel, voor blijdschap. 

 

Zoals jullie weten heeft ons medewerkersteam al een leuke verwendag 

gehad, om die 30 jaar te vieren. 

Onze kindjes en hun gezin zijn op 27 november aan de beurt. We kunnen 

nu bekendmaken hoe die dag eruit zal zien. 

 

Alle Windekindjes mogen gratis naar de voorstelling KIEM in Cultureel 

Centrum De Muze in Zolder. 

KIEM is een workshop waar muzikale verhalen tot leven komen. Vanuit 

een muzikaal zaadje ontstaat een KIEM vol ritmische, melodische en 

speelse elementen. Muzikale gesprekjes ontstaan spontaan en groeien 

uit tot betoverende verhalen vol klanken. Alles wordt ingezet: 

wiebelende teentjes, zingende vingers, een wippend achterwerk en 

verschillende kleine instrumenten. KIEM zorgt voor veel plezier en 

interactie zowel voor kind als ouder. 

Deze voorstelling wordt 5 keer gebracht op 27/11, omdat er maar een 

12 tal kindjes per keer kunnen deelnemen. Het hele gezin is welkom, dus 

als er broertjes/zusjes meekomen, dan kan 1 ouder mee naar de 

voorstelling, terwijl de andere ouder met de broertjes/zusjes terecht kan 

in de cafetaria met kinderanimatie. Er is een gratis consumptie voor elk 

lid van het gezin, maar er is mogelijkheid om te blijven hangen en gezellig 

te praten met andere ouders of medewerkers van Windekind. 

Als er geen broertjes/zusjes zijn, dan mogen beide ouders mee naar de 

voorstelling. 

 



De voorstelling duurt 30 minuten en is echt aangepast aan de leeftijd van 

onze kindjes!  

Op vraag van he theatergezelschap proberen we per voorstelling een 

redelijk homogene groep samen te stellen wat de leeftijd van de kindjes 

betreft. Maar als het tijdstip dat we voorstellen niet past, dan kan je wel 

op een andere leeftijdsgroep inschrijven. 

 

Workshop 1 9.30u tot 10.00   voor kindjes van 0 tot 9 maanden 

Workshop 2 10.30 tot 11.00  voor kindjes van 9 tot 18 maanden 

Workshop 3 11.30 tot 12.00  voor kindjes van 18 tot 36 maanden 

Workshop 4 13.00 tot 13.30   voor kindjes van 9 tot 18 maanden 

Workshop 5 14.00 tot 14.30   voor kindjes van 18 tot 36 maanden 

 

Volgende week kunnen jullie inschrijven op een voorstelling, door de 

naam van je kindje te schrijven op het inschrijvingsblad aan de inkom 

van Windekind. Schrijf er ook bij met hoeveel volwassenen en kinderen 

jullie gaan komen.  

Als één van de ouders niet kan komen, dan mag een grootouder of een 

andere volwassene die plaats innemen.  

We hopen alvast op een hele leuke dag, en een grote opkomst! 

En als er vragen zijn: kom langs bij een stafmedewerker of mail naar 

info@kdvwindekind.be  

 

Tevredenheidsmeting 

Heel wat ouders hebben de tevredenheidsmeting al ingevuld, waarvoor 

dank! Wie het nog niet deed, maak er een 4-tal minuutjes voor vrij, we 

zouden dit erg appreciëren. 

De resultaten van de meting geven we mee in de volgende editie van 

de Windekindnieuwsjes. 

 

 

mailto:info@kdvwindekind.be


Energiebesparing 

Gelukkig is het weer nog mooi voor de tijd van het jaar zodat we minder 

moeten verwarmen (alhoewel… mogen we daar eigenlijk blij mee zijn?), 

en gelukkig hebben we in december 2021 zonnepanelen op ons dak 

laten plaatsen. 

Toch voelen we in Windekind de hoge energiekosten in onze 

portemonnee. Dus zoeken ook wij op welke manier we zuiniger kunnen 

omspringen met energie. 

Waar de verwarming eigenlijk redelijk hoog stond, verlagen we die een 

beetje. Maar we vangen kinderen op, en dan is een comfortabele 

temperatuur toch belangrijk, dus op dat vlak kunnen we weinig 

besparen. 

 

We proberen wel lichten te doven waar dat kan. Misschien komt dit soms 

minder gezellig over, maar bij deze weten jullie waarom we dit bewust 

doen. 

 

Opvang Vlaanderen 

Opvang Vlaanderen is van start gegaan eind maart 2022. Het is een 

online platform waar ouders die een plaats in de kinderopvang zoeken 

zich digitaal kunnen aanmelden, en waar ze ook kunnen aangeven of 

ze een voorkeur hebben voor een kinderdagverblijf of een 

onthaalouder, of voor een bepaald kinderdagverblijf, hoeveel dagen ze 

opvang zoeken,…  

Ook onze huidige ouders dienen zich bij de komst van een broer of zus 

vanaf januari 2023 via dit kanaal in te schrijven. Vanaf dan kan het dus 

niet meer via vroegere kanalen (onze eigen website, telefonisch, door 

een persoonlijke melding of via mail). Uiteraard mogen jullie dit steeds 

laten weten, maar de inschrijving via opvang.vlaanderen is wel 

noodzakelijk. Of laat zeker iets weten als de inschrijving niet lukt. 

Inschrijven kan via deze link:  

Kinderopvang zoeken in Vlaanderen | Opvang.Vlaanderen 

 

 

 

https://opvang.vlaanderen/opvangzoeken


Giften 

Alhoewel het absoluut niet nodig is om een cadeautje te voorzien bij de 

verjaardag of het vertrek van je kindje uit Windekind, merken we dat heel 

wat ouders dat toch spontaan doen. 

We zijn natuurlijk altijd blij met attenties, met een stuk speelgoed, een 

boek etc… 

De afgelopen jaren hebben heel wat ouders een cadeaubon aan de 

groep bezorgd. Alhoewel dit een cadeau is als een ander, levert dit ons 

toch wel wat problemen op, en gaan we voortaan geen 

cadeaubonnen meer kunnen aannemen. Bonnen vervallen, of moeten 

gecombineerd worden voor een bepaalde aankoop, en we kunnen er 

niet altijd online mee aankopen wat op het verlanglijstje staat,… In een 

werking als de onze is dat allemaal lastig. 

Indien jullie graag een attentie bezorgen aan de groep van je kindje, of 

nog liever aan Windekind (want we delen graag speelgoed, dan er is 

altijd wel wat nieuws voor de kinderen) dan zijn er 2 mogelijkheden: 

- Geef ofwel een fysiek cadeau: een boek, een speelgoedje, … 

 

- Je kan ook een bedrag overmaken op ons rekeningnummer BE02 

0689 4314 2040, op naam van Stijn vzw/KDV Windekind. 

In de mededeling schrijf je “Gift, vanwege ….(naam van je kindje).  

Op die manier komt dit bedrag terecht bij het “speelgoedbudget”, 

en kunnen we er zelf iets mee aankopen of kunnen we sparen voor 

een groter stuk speelgoed. 

Onze medewerkers mogen dus vanaf nu geen cadeaubonnen of cash 

geld aanvaarden! 

Nogmaals: het is echt niet nodig om een geschenkje te voorzien! 

Anderzijds zijn we als vzw natuurlijk wel blij met giften, dat moeten we 

dan ook weer toegeven. Daarom organiseren we jaarlijks een 

wafelverkoop, en denken we na over andere manieren van fundraising 

in de toekomst. 

 

 



Info@kdvwindekind.be 

Mogen we vragen om afwezigheden en/of aanvragen voor een extra 

dag te mailen naar ons algemeen mailadres: info@kdvwindekind.be 

Ook mails i.v.m. het inkomenstarief of dergelijke mogen aan dit adres 

gericht worden.  

Op die manier kunnen de (dringende) mails door iedereen van de 

administratie opgevolgd worden. 

 

Kinderpraat 

*Armina gaat kijken of de kindjes kaka hebben gedaan en dan zegt ze 

‘ooh stinke stinke’.  

*Ze vertelt ook aan de ouders hoe de het dagje van het kindje geweest 

is, alsof ze een echte   begeleidster is. “Genen van de mama dus 😊” 

(Armina haar mama is begeleidster bij de Wiebelteentjes) 

*Ilya praat veel over “het mensendorp” en dan heeft hij het vaak over 

het huis dat achter de groep staat, op het domein van ’t Weyerke.😃 

*Ilya vond de vis “VERRUKKELIJK!” 

*Marcia was bokes aan het smeren bij de wipneusjes, toen ze klaar was 

en de broodzak weer dicht deed, zei Leonie heel enthousiast: “dada 

bokes” 😊 
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