
 

 

 

 

 

 

 
 
Denken jullie er ook aan om de sjaal/muts mee te brengen naar de opvang? Wij 
proberen zoveel mogelijk met onze kinderen naar buiten te gaan, ook in de 

wintermaanden houden wij van een frisse neus. 😊 
En probeer zoveel mogelijk dingen te merken met de naam van je kind, zoals de 
jasjes, sjaals, mutsen, handschoenen,… Dit maakt het onze begeleidsters wat 
makkelijker om alles uit elkaar te blijven houden, zeker tijdens het oefenen van 

zelfredzaamheid van onze kinderen. 😉 
 
 

Vrijdag 23 december 2022 t.e.m. Maandag 2 januari 2023: Kerstsluiting 
 
Maandag 10 april:     Paasmaandag 
Dinsdag 11 april:     Sluitingsdag 
Maandag 1 mei:     Feest van de arbeid 
Donderdag 18 mei:    Hemelvaart 
Vrijdag 19 mei:     Brugdag  
Maandag 29 mei:     Pinkstermaandag 
Woensdag 19 juli en donderdag 20 juli: Sluitingsdagen 
Vrijdag 21 juli:     Nationale feestdag 
Maandag 14 augustus:    Brugdag 
Dinsdag 15 augustus:    OLV tenhemelopneming 
Woensdag 1 november:     Allerheiligen 
 
Kerstsluiting 2023-2024:  
Maandag 25 december 2023 t.e.m. Maandag 02 januari 2024 
 

Te onthouden sluitingsdata 2023 -> noteer alvast op je kalender !!! 

 



Sint en Piet kwamen op bezoek 

Sint en Piet kwamen dit jaar weer op bezoek bij onze brave kindjes. Hij bracht 

lekkere mandarijntjes, speculaasjes, letterkoekjes en leuke cadeautjes voor in 

de leefgroepen mee. Onze kinderen waren allemaal zeer flink en onder de 

indruk van deze goed heilige man. 😊 

Er waren ook begeleidsters die zeiden dat ze braaf geweest waren, maar de 

Sint zag dadelijk dat hun neuzen groeiden terwijl ze dit beweerden 🙃 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Verwittig ons als je kind niet naar de opvang komt 

Mogen we vragen om bij afwezigheid van je kindje altijd te verwittigen? Dit kan 

door te mailen naar ons algemeen mailadres: info@kdvwindekind.be of even te 

bellen naar de groep of op ons algemeen nummer 011/53.98.60. Hier is steeds 

iemand bereikbaar tussen 7u30 en 17u30 van maandag tot en met vrijdag. 

(behalve op onze sluitingsdagen) 

Zo houden we niet onnodig eten aan de kant voor jullie kindje én kunnen wij 

ook andere ouders met een extra opvangvraag sneller verder helpen. 

 

Belangrijk! Gelieve steeds de deuren dicht te doen/sluiten 

Beste ouders,  

Soms merken we dat de deuren van de 

leefgroepen blijven openstaan na de breng- en 

haalmomenten van jullie kinderen. Kunnen wij nog 

eens jullie aandacht vragen om hier steeds op te 

letten a.u.b., dit is belangrijk om de veiligheid van 

jullie kinderen te garanderen. Ze zijn allemaal soms sneller dan we denken.  

Dank jullie wel. 

 

Kinderpraat 

Julie komt binnen ‘s morgens, en zegt tegen Laura: “Jij hebt ook een kleedje 

aan”, en “Oooohh jij hebt ook dezelfde botjes aan als Julie.”  

Sibel was bij de Wipneusjes gaan helpen. De dag nadien vroeg Laura aan Julie: 

“Wie is hier gisteren komen spelen?”, Julie heel vrolijk: “Cheesebel” 😅 

De Wiebelteentjes gingen naar de diertjes en zagen het geitje, maar dat wou 

niet naar hen komen. Aélys zei: “Mé wil niet komen.” 😊 

Julie kwam terug van spelen in onze “peuterklas”, daar hadden ze neusjes van 

de kinderen rood geverfd.  Marcia zegt tegen haar: “Oooh je hebt een mooie 
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rode neus”, waarop Julie zegt: “Nee ik heb geen grote neus, ik heb een kleine 

neus ah.” 😆 

Leonardo vertelde heel fier tegen Marcia dat hij mooie schoenen heeft. En 

Marcia antwoord daarop; “Amai sjieke meneer.” Waarop Leonardo zegt; “ik 

ben gene meneer.” 😊 

 

Tevredenheidsmeting ouders 

Dank aan alle ouders die de tevredenheidsmeting invulden. Door de eindejaar 

drukte vonden we nog geen tijd om alles grondig door te spreken, maar we 

zagen alvast een grote algemene tevredenheid over onze werking, en ook 

goede suggesties te verbetering van wat praktische zaken. 

We beloven een uitgebreider verslagje in de volgende editie van de 

Windekindnieuwsjes. 

 

Terugblik 27/11 “30 jaar Windekind” 

Wij vonden het leuk! En volgens de reacties op de dag zelf jullie precies ook.  

De muzikale workshop werd verzorgd door het Klankennest, één van de 

theatergezelschappen die zich specialiseert in voorstellingen voor de 

allerjongsten.  

Een tip voor wie deze voorstelling apprecieerde: elk cultuurhuis biedt 

tegenwoordig een aantal voorstellingen aan voor de jongste kinderen. Soms al 

vanaf 4 maanden. Bekijk dus af en toe het programma van de lokale culturele 

centra; het loont de moeite! Deze voorstellingen in het reguliere aanbod zijn 

nog beter ingekleed, nog meer uitgewerkt.  

De kindjes leren op die manier van jongsaf aan cultuur (muziek/beeld) te 

appreciëren; het is eens iets anders dan de flitsende beeldcultuur waar ze al 

zoveel mee te maken krijgen. 

Ook boeken zijn een enorm belangrijk voor de ontwikkeling van de taal en de 

fantasie. We willen dan ook de boeken fee bedanken die een aantal kinderen 

enorm wist te boeien. Ja kan haar volgen op facebook en Instagram “De 

boeken fee”, misschien een idee voor (school)feestje… 



 

 



Opbrengst wafelverkoop 

Joehoe, de smul en steun actie (heerlijk fruit en wafelverkoop) bracht ons maar 

liefst € 1.060 op. Nog een klein beetje sparen en we kunnen een tweede 

Kiddibus kopen! 

Dank u wel, aan alle gulle kopers! 

 

 



 


