
 

 

 

 

 

 

Carnaval is om te zingen 

 

Om te dansen 

 

En te springen 

 

Gekke kleren 

 

Gekke hoedjes 

 

En wat schmink op onze snoetjes 

 

Gekke mensen overal 

 

Ja, dat is nu carnaval! 



Enkele afspraken opfrissen 

 Laat je kindje bij het buitengaan van Windekind op de 
getekende voetjes op de grond staan. Voor alle veiligheid: zeker 
geen handjes op de schuifdeur, zo komen er geen vingertjes 
tussen de deuren bij het openschuiven!  
 

 Mogen wij vragen om geen wagens te parkeren op de rotonde? 
Dit belemmert de doorgang voor passerende wagens. Gebruik 
de rotonde ook bij het omkeren, zodat extra manoeuvres op de 
parking kunnen vermeden worden. Met kleine kindjes die 
toekomen en weggaan is dat echt wel belangrijk! Er zijn 
bovendien al meerdere aanrijdingen op onze parking gebeurd, 
gelukkig enkel met materiële schade.  
 

 Doe je kind liever geen trui met kap aan. Voor je kindje is het 
vervelend om met een kap te slapen. Omdat we geen dekentjes 
gebruiken laten we de kinderen vaak hun trui aanhouden in de 
slaapzak. 
 

 We zien dat sommige ouders hun kindje tonen hoe ze de 
poortjes in de poly en de draaisloten van deuren in de groepen 
kunnen openen. Mogen we vragen om dit zeker niet te doen? 
De poortjes en de sloten zijn er voor de veiligheid van alle 
kinderen, en mogen dus alleen door volwassenen geopend 
worden.   
 

 Als je je kindje naar zijn/haar groepje brengt, gelieve dan 
TELKENS de deur achter je toe te doen en te sluiten. Ook als de 
kinderen nog aan de ene kant zitten en je via de badkamer 
komt, doe STEEDS de deur achter je dicht en sluit ze! Zo kunnen 
er geen kindjes naar de poly ontsnappen. 
 



 De verjaardag van je kindje wordt ook in Windekind gevierd, 

samen met alle kindjes van de groep. Het is niet nodig om een 

traktatie te voorzien! 

Toch zien we dat ouders vaak iets willen meegeven, graag 

willen trakteren. In dat geval vinden wij een (gezond) drie-

uurtje het fijnst, vb. cake, fruit of andere gezonde dingen. Wat 

we echt niet toelaten is individuele attenties in de kastjes voor 

alle kinderen (speelgoedje,…). Onze kinderen zijn echt nog te 

klein om deze attenties te appreciëren en ze kosten bovendien 

heel wat geld. Wanneer dit wel gebeurt, geven de begeleidsters 

het terug mee naar huis. Deze afspraak geldt ook bij de 

geboorte van een broer of zus en bij afscheid van een kindje. 

Wilt je echt iets materieels geven voor de groep, vraag dan 

liefst aan de begeleiders waarmee je de groep een plezier kan 

doen. Een specifiek boekje, of een bon van een bepaalde winkel 

(soms spaart een groep op die manier voor duurder 

spelmateriaal).  

Maar nogmaals: geen verplichting! Wij vieren de kinderen 

sowieso met een lekker drie-uurtje, liedjes, etc…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Te onthouden sluitingsdata  noteer alvast op je kalender !!! 

 
Maandag 13 april:  Paasmaandag 
Vrijdag 1 mei:    Feest van de Arbeid 
Donderdag 21 mei:   Hemelvaart 
Vrijdag 22 mei:    Brugdag 
Maandag 1 juni:   Pinkstermaandag 
Vrijdag 12 juni:    Personeelsactiviteit 
Maandag 20 juli:   OLV Tenhemelopneming (15/8) 
Dinsdag 21 juli:    Nationale Feestdag  
Maandag 12 oktober: Vorming personeel 
Maandag 2 november:  Allerheiligen (1/11) 
Woensdag 11 november:  Wapenstilstand  
 
Donderdag 24 december 2020 tot en met 3 januari 2021: 
Kerstsluiting 
 

Kinderpraat 

 

- Eliz van de Wipneusjes was na de kerstvakantie nog lange tijd in 

feeststemming, ze heeft voor onze supervlinder Sibel namelijk 

de leuke roepnaam Jingle Bells bedacht… 

Telkens als ze Sibel riep was het “Jingle Bells” “Jingle Bells” . 

 

- Vandaag zei Aylin tegen Cruz: “Kom Cruz we gaan nog eens pipi 

proberen te doen op het wc’tje.” En Cruz antwoord: “ Moet ik 

dat nu nog eens doen…” . 

 

 

 

 



Wisten jullie dat … 

 

- Kirsty Vanhove, vast teamlid van de Wapperhandjes, gaat uit 

dienst in februari, om medische redenen. Zij gaat op zoek naar 

minder rugbelastend werk. Voor heel wat ouders was zij een 

vertrouwde begeleidster! Wij wensen Kirsty een fijne, boeiende 

nieuwe carrière buiten Windekind.  

 

- “Grote wasjes, kleine wasjes, stop ze in jouw … wasmachine”  

Een maand geleden startten wij onze eigen wasserij op, en ja… 

“laat maar lekker draaien!” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwe info over nitraatrijke groenten 

 

Kind en Gezin hanteerde tot voor kort vrij strenge adviezen over het 

gebruik van nitraatrijke groenten in babyvoeding.  Wij denken dan aan 

andijvie, venkel en spinazie. Zij volgden hier het advies van de 

overheid, maar nu blijkt uit grondig onderzoek dat het allemaal niet 

zoveel kwaad kan. 

 



“Nitraat is op zich onschadelijk voor de gezondheid. Het is een stof die 

in de meeste groenten voorkomt. Tijdens het bewaren en bereiden 

van groenten kan nitraat om gezet worden in nitriet. Een rapport van 

EFSA (de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid) toont aan dat de 

risico's voor de gezondheid verwaarloosbaar zijn. 

Meerdere keren nitraatrijke groenten eten tijdens de week kan. Ook 

de combinatie met vis houdt geen risico's in. 

Het opwarmen op zich is geen probleem, maar omwille van 

vitamineverlies is het niet aan te raden.” 

 

Wij geven dit alvast door aan de diëtiste van onze keuken.  

 

Interne reorganisatie in Windekind 

 

Vanaf 1 april werken we bij de Wiebelteentjes en de Wipneusjes met 
6 vaste medewerkers per team. En de Wapperhandjes bestaan vanaf 
dan nog maar uit 1 groep met 4 vaste medewerkers. Er blijft 1 
supervlinder die in alle teams zal bijspringen.  

 
Eén van de vaste medewerkers verandert van team: Nancy verlaat de 
Wapperhandjes en gaat voortaan werken bij de Wiebelteentjes. Een 
aantal begeleidsters die al even in huis waren om vervangingen te 
doen, krijgen een vast contract aangeboden, en ook een vaste groep. 
 
Meer details over deze reorganisatie zijn te lezen in de nota die we 
hierover maakten, en die we aan jullie bezorgen via het kastje of 
digitaal.  
Is de nota toch niet bij jou geraakt? Geef dan een seintje en we 
bezorgen hem nog eens. 

Met vragen over deze reorganisatie kan je altijd terecht bij Giselle 

giselle@kdvwindekind.be 

mailto:giselle@kdvwindekind.be


Wafelverkoop 2020 

 

Het is zover, net als vorig jaar organiseren we de  
 

Super Windekind WAFELVERKOOP! 
 
Mogen we jullie vragen om VEEEEL reclame te maken voor onze 
wafels? Ze zijn super lekker en bovendien verpakt per 3, 5 of 6 stuks, 
dus lang houdbaar en gemakkelijk mee te nemen naar school, naar 
het werk, …  
1 pak vanille of chocolade wafels kost € 3,50 en 1 pak suiker wafels 
kost € 3,00. 
 
Jullie vinden de bestelstrookjes in het kastje van je kindje. 
 
Alvast bedankt! Jullie doen er alle Windekindjes een groot plezier 
mee! 
 

Carnavalsweek 

 
Eventjes een geheugensteuntje voor iedereen: Volgende week is het 
onze carnavalsweek in Windekind. 
We gooien het dit jaar over een ander boeg: in plaats van 1 dag, 
organiseren we nu een hele carnavalsweek. 
Iedereen weet het normaal gezien al via een brief in het kastje van 
jullie kapoen of een mailtje, maar hier toch nog even in het kort wat 
de bedoeling is. 
 
De kinderen mogen de hele week van de krokusvakantie  
(24 tem 28 februari) verkleed naar Windekind komen. Dit is zeker 
geen verplichting, iedereen is hierin vrij! 
We voorzien de hele week leuke activiteitjes en “feestjes” in de 
groepen en in de poly. 



Dus heb je een feestneus, een leuk hoedje of een leuk pakje uit de 
verkleedkoffer van thuis, laat maar komen. Maar iedereen is vrij, en 
voor de kinderen die niet verkleed zijn hebben we nog wel wat 
spullen in huis. We gaan er samen iets leuk van maken! 
De leuke foto’s volgen achteraf zeker en vast op onze website .  

 

 

https://nederlands34.wordpress.com/2017/02/24/het-is-weer-de-tijd-van-de-ca-ca-ca-ca-carnaval/

