
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

Beste ouders,  

De zomervakantie is in zicht!  

Windekind heeft geen zomersluiting, en dat is voor de meeste ouders een echt voordeel. Het nadeel is 

wel dat ook de medewerkers hun verlof gespreid moeten opnemen, en dat er heel wat vervangers 

nodig zijn om dit op te vangen. Maar wij zorgen ervoor dat er telkens minstens één iemand van het 

eigen groepje is om voor jullie kleine spruitjes te zorgen.  

 

Te onthouden data  noteer alvast op je kalender !!! 

Sluitingsdagen Windekind: 
Maandag 20 juli:   OLV tenhemelopneming (15/08) 
Dinsdag 21 juli:    Nationale feestdag 
Maandag 12 oktober:   Vorming personeel 
Maandag 2 november:    Allerheiligen (01/11) 
Maandag 11 november:   Wapenstilstand 
Vrijdag 25 december:   Kerstmis 
24 december tot en met 3 januari 2021: Kerstsluiting 

 

 

Begeleidsters die de teams in de zomermaanden versterken 

 
 
Bij de Wiebelteentjes: Lucie Vermeersch. Zij is al een vertrouwd gezicht bij de 
Wiebelteentjes. 
 
 
 
 

 
 
Bij de Wipneusjes: Kirsten Tielens. Zij heeft hier 2 jaar geleden vervangingen 
gedaan bij de Wiebelteentjes. Zij kent het reilen en zeilen van Windekind al een 
beetje. 
 
 
 
  
 

 
 
Bij de Wapperhandjes: Nathalie Van Damme. Zij heeft al enkele vervangingen, 
stage en vrijwilligerswerk gedaan in Windekind. 

 
 
 
 

 
 



Corona 

 
Vandaag kunnen we jullie het laatste nieuws meegeven, over de manier waarop we in Windekind 

tijdens de zomermaanden omgaan met de respijtdagen en ziekte van de kinderen. 

 

De Vlaamse regering besliste in maart dat ouders geen respijtdagen moesten inzetten voor de dagen 

dat hun kindje niet naar de opvang kwam (dagen die wel gereserveerd waren). Niet betalen, en geen 

respijtdagen inzetten. Als opvang konden we hiervoor een financiële compensatie aanvragen.  

 

Voor juli en augustus besliste de Vlaamse regering dat elke opvang mag kiezen om te verder werken 

met dit systeem of niet. 

 

In Windekind beslisten we om dat wel te doen. 

Ook in juli en augustus moeten jullie dus geen respijtdagen inzetten voor het annuleren van 

gereserveerde dagen. Wij vragen hiervoor verder compensatie aan van de overheid.  

Wij kiezen hiervoor omdat we weten dat de situatie nog steeds onzeker is. Bovendien zijn de 

maatregelen ivm zieke kinderen nog steeds streng, en moeten ze daardoor sneller thuisblijven, wat 

ouders veel respijtdagen zou kosten. Hier volgen we de richtlijnen verder van Kind en Gezin, dus 

indien deze versoepelen, dan volgen wij ook mee. 

 

Let wel: indien we vanaf september wel terug gaan naar de oude regeling, hetgeen we verwachten, 

dan wordt het theoretisch aantal respijtdagen voor juli en augustus (= 1/12 X 2) wel afgetrokken van 

de respijtdagen waarop jullie nog recht zouden hebben. Dit doen we voor alle ouders, ongeacht of je 

effectief je kindje thuishield op een gereserveerde dag of niet. Om het eenvoudig te houden, en 

omdat elke ouder van half maart tot en met einde augustus de mogelijkheid had om het kind thuis te 

houden om welke reden dan ook, zonder inzet van respijtdagen. 

Bijvoorbeeld: als je begin januari recht had op 20 respijtdagen, dan verlies je voor juli (20 : 12 = 1,6) 

én voor augustus (20 : 12 = 1,6) 1,5 respijtdag (we ronden dus af). Als je nog geen enkele respijtdag 

had ingezet voor half maart, dan start je dus in september met 17 respijtdagen in plaats van 20.  

Deze regeling is goedgekeurd door de Vlaamse regering en is nodig om te vermijden dat er heel veel 

respijtdagen overblijven voor het najaar. Dit kan ons als opvang in financiële problemen brengen 

omdat we voor die respijtdagen geen inkomsten hebben, en de compensatie van de overheid in de 

periode maart-augustus niet al onze kosten dekt. We vragen hiervoor begrip. 

 

Mogen we ook nog vragen om het ons zo snel mogelijk door te geven als jullie plannen om je 

kindje thuis te houden in juli en augustus. Bij ziekte kan dat natuurlijk niet, maar misschien zijn er 

andere redenen die jullie vooraf kennen. Zo beperken wij de dagelijkse puzzel (hoeveel kinderen 

melden er af, welke aanpassingen betekent dit voor onze personeelsinzet, …). 

 

Zoals altijd: neem bij vragen gerust contact op met Sarah, Annelies of met Giselle. 



Week van de opvoeding: 16 tem 23 mei 

Elk jaar vindt de week van de opvoeding plaats van 16 tem 23 mei. Ook dit jaar 
was dat zo, al is het hele gebeuren jammer genoeg een beetje in de 
vergeethoek geraakt door de corona-crisis. Het thema van dit jaar was: 
Opvoeden is geen (wed)strijd'. We geven je hier een duidingstekst van het 
thema mee. 

De eerste, de beste. De grootste, de knapste. De slimste, de braafste.  

Van borstvoeding tot rapporten, van de eerste stapjes tot de ideale partner, van verantwoorde en 

mooie lunches tot elke match aan de zijlijn staan: we trappen soms in de valkuil van de competitie. 

Successen worden gedeeld op sociale media; als het moeilijk gaat, blijft het stil.  

Is het gras altijd groener aan de overkant? 

Vergelijken met wat en hoe anderen het doen, is niemand vreemd. Ook als het over opvoeden gaat. 

Want de wereld denkt vaak in ‘winnaars’: 10/10 voor de toets, talentenwedstrijden met afvalrondes, 

kinderen die ‘al’ stappen voor hun eerste verjaardag of ‘als eerste van de klas’ zonder zijwieltjes 

fietsen. Kunnen zwemmen gaat via brevetten, in bakwedstrijden voor kinderen gaat het al lang niet 

meer om het plezier van eieren, boter en suiker te zien veranderen in smakelijke koekjes. We leggen 

druk op jongeren om goed te studeren, niet buiten de lijntjes te kleuren en uit te blinken in hun 

hobby’s. Meervoud jazeker. 

Toch is dat vergelijken meestal oneerlijk. Ouders zien vaak enkel het beeld dat anderen willen tonen, 

en niet het ganse verhaal. Als je op basis daarvan gaat vergelijken met je eigen situatie, waar je wel 

elke tegenvaller, mindere dag of onzekerheid kent, lijken anderen daar vaak beter uit te komen. 

Ouders gaan dan vaak krampachtig hun best doen, of leggen de lat bij hun kinderen steeds hoger. 

Het gras ziet er groener uit aan de overkant, maar van dichtbij bekeken klopt dat perfecte beeld niet 

altijd en zie je wellicht ook mos en kale plekken. 

Opvoeden, iedereen doet het op zijn eigen manier 

Minder vergelijken en meer op zoek naar wat voor jou als individu belangrijk is, dat helpt ouders om 

hun eigen pad uit te stippelen en de druk die ze voelen van buitenaf, kleiner te houden. Want ouders 

doen hun uiterste best om hun kind te geven wat het nodig heeft, op de manier die bij hun gezin past. 

Soms gaat dat prima, soms is dat even zoeken. Dat mag. Want opvoeden is geen exacte wetenschap. 

Je wordt vanaf de geboorte in het ouderschap gegooid. Dan start het dagelijks improviseren, 

afstemming zoeken met je kind en voortbouwen op wat je geleerd hebt. Ruimte geven om fouten te 

maken en opnieuw te proberen, daagt ouders uit om in dialoog te gaan met elkaar en te zien: 

iedereen doet het op zijn eigen manier, en toch kunnen we leren van elkaar. Die mildheid van ouders 

voor zichzelf, en van opvoeders onderling voor elkaar, helpt hen groeien. 

 

 

 



Verbinding zoeken in plaats van de machtsstrijd te voeren 

Vertrekkend vanuit die mildheid voor jezelf en de ander, houden we ook een pleidooi om de 

persoonlijkheid van je kind centraal te stellen bij het opvoeden. Mensen zijn geneigd om hun eigen 

verwachtingen te projecteren op hun kind. Vanuit onze ervaring en kennis denken we vaak dat we 

weten wat het beste is voor onze kinderen. Terwijl elk kind uniek is, met andere talenten, 

onzekerheden en kleine kantjes. Mildheid betekent dat je als ouder kijkt naar de gevoelens en emoties 

bij je kind en op zoek gaat naar de onderliggende behoeftes. Door die zoektocht voelt je kind zich 

gehoord en begrijp je je kind beter. Die verbinding helpt om uit de machtsstrijd te blijven. Dat wil niet 

zeggen dat kinderen en ouders gelijk zijn. Want grenzen en structuur zijn nodig. Maar samen op zoek 

gaan naar hoe je die invult, welke afspraken je maakt en wanneer ze kunnen aangepast worden, is 

een verbindende manier van opvoeden die kinderen laat opgroeien tot zelfstandige, kritisch denkende 

mensen.  

Mildheid voor jezelf, je kind en de ouders om je heen 

Dat is waar de Week van de Opvoeding 2020 voor staat: haal de wedstrijd uit het opvoeden en wees 

mild voor jezelf, voor je kind en voor de ouders om je heen. Zo creëer je verbinding en begrip. 

  
Bron: Expertisecentrum Opvoedingsondersteuning van de Vlaamse overheid 

 
 

Wist je datjes 

 

- Windekind heeft sinds kort een borstvoedingslokaal voor mama’s die bij aankomst 

of vertrek in Windekind nog graag rustig borstvoeding willen geven.  

 

- Op de sokkel op de rotonde komt deze zomer eindelijk een “kunstwerk” te staan. 

Ook hier zorgde corona voor vertraging. Maar als het goed is ziet Windekind er 

binnenkort war kleurrijker uit.  

 

Kinderpraat 

 

Ons Julie keek boos naar Anja  

en Anja vroeg: ‘Ben je nu boos ? ‘ 

en zij antwoordde: ‘Ik maak mij zorgen’  

  

 

 



Aylin en Vinz spelen met Playmobil. Ze zetten allerlei dieren naast elkaar en Vinz neemt de Dino. 

Vinz zegt: ‘Aylin Dino een piemel ? ‘ 

Aylin antwoordde: ‘Nee Vinz, dat is de staart van de Dino.’ 

  

Minne heeft nieuwe schoenen  

Lien vraagt: ‘Van wie heb je die gekregen?’ 

‘Van de postbode’ antwoordde ze vrolijk. 

(mama vertelde “telkens als er nu thuis de deurbel gaat, denkt Minne dat het de postbode is met 

nieuwe schoenen” ) 

 

Vuile kleren 

Van buiten spelen word ik lekker vuil. Doe niet mijn mooiste kleren aan om naar de opvang te gaan! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ons actieplan bij warm weer 

 

De zomers worden warmer, en ondertussen weet iedereen dat dit speciale aandacht vraagt als het 

over jonge kinderen gaat. 

Wat doen we in Windekind in warme periodes? 

 

- We verkoelen ’s nachts zoveel mogelijk de lokalen, en houden overdag alle deuren, ramen en 

gordijnen gesloten  

- We smeren de kinderen goed in als we naar buiten gaan, maar als het te warm wordt blijven 

we binnen!  

- We kleden de kinderen zo licht mogelijk: blote buik of body/T-shirtje  

- We doen rustige activiteiten 

- We doen waterspelletjes, ook binnen 

- We zorgen ervoor dat de kinderen veel drinken 

- We voorzien geregeld een ijsje. 

 

Wij zijn trouwens nog op zoek naar witte lakens om tijdens de (soms hete) 

zomermaanden op te hangen voor onze hoge ramen. Op die manier kunnen 

we de warmte een klein beetje buiten houden. Hebben jullie er nog eentje 

liggen, breng het gerust binnen op het onthaal. Heel erg bedankt! 

#durftevragen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Diegene die er aan toe zijn, geniet van 

een deugddoende vakantie!!! 

 

 

 


