Bijlage bij het huishoudelijk reglement
Opvanglocatie

Naam opvanglocatie: ‘t Kiekennestje
Naam kinderbegeleider: Virginie Kiekens
‘Kiki’
Adres: Vent 14, 9968 Bassevelde
Gsm: 0494/597908
E-mail: kiekensvirginie@gmail.com
dienstonthaalgezinnen@kinderlach.be

Openingsuren
Maandag

Dinsdag

7u30-18u

7u30-18u

Woensdag
/

Donderdag

Vrijdag

7u30-18u

7u30-18u

Zaterdag

Zondag

/

/

Dagstructuur
Bij baby’s volg ik het ritme van het kind, qua voeding en slapen. Ik zorg voor liefde en
geborgenheid en een veilig gevoel. Ze moeten ons ‘nestje’ als tweede thuis beschouwen.
Voor kruipers en peuters geldt hetzelfde qua geborgenheid, ze moeten zich ook thuis
voelen en daarnaast zich kunnen ontwikkelen in spelletjes en zich creatief kunnen
uitdrukken. Daar wil ik een heel belangrijke rol in spelen. Ze worden als het ware
‘klaargestoomd’ voor school. Zij leren wel al dat er vaste tijdstippen zijn om te eten en te
slapen. Ze hebben dit snel mee.
Zo ziet mijn dagstructuur er ongeveer uit:
Tot 9u30 kunnen de kindjes gebracht worden, bespreek ik even met de ouders hoe de
nacht was en hoe het kindje zich voelt vandaag. Eventueel voor de vroege vogeltjes, de
kans om hun ontbijtje te nemen, dit graag tot 8u00, zodat we vlot aan de dag kunnen
beginnen. Als iedereen er is, zingen we ons dagelijks liedje ‘goeiemorgen’ en kijken we
wie er allemaal is, we hangen samen de foto van elk kindje aan het bord.
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Van 9u30 tot ong 10u30 na verluiering gaan de kleintjes nog even slapen. De grootsten
gaan op het potje. Als de kleintjes slapen, speel ik met de oudsten op de mat, in het
keukentje of winkeltje, maken we een puzzel of knutselen we, er is tijd voor een activiteit.
Tussendoor doe ik ook verder aan het middagmaal.
Tussen 10u en 10u30 drinken we soep en wat water.
Vanaf 10u30 worden de kleintjes uit bed gehaald en verluierd. Dan is er vrij spel voor
iedereen (buiten soms) zodat ik de maaltijd kan verder maken.
Tussen 11u en 11u30 is het etenstijd, nadat we allen samen opgeruimd hebben (li la lop wij
ruimen alles op). Eerst zijn de kleintjes aan de beurt, daarna mogen de oudsten aan hun
tafeltje, zodat ik ze wat kan begeleiden. Iedereen krijgt na de maaltijd een bekertje water.
We maken het snoetje van iedereen proper en dan mogen ze nog wat vrij spelen terwijl
iedereen 1 voor 1 verluierd wordt en op het potje gaat. Dan kruipen we gezellig dicht bij
elkaar op de mat om naar tiktak te kijken. Als er nog wat tijd is, lezen we nog een
verhaaltje. Anders wordt dit in de namiddag gedaan.
Rond 12u30- 12u45 gaan we allen ons bedje opzoeken. Slaapzak aan, dekentje, tuut en
knuffel en ‘love you, tot straks’ zegt Kiki.
Dan is het tijd voor mij om wat te eten, op te ruimen en koning @ aan te vullen. Ik zorg
ook dat er wat nieuw speelgoed klaar ligt.
Tussen 14u en 15u worden de meesten wakker. Ze worden verluierd en gaan op het potje.
De kleintjes krijgen fruitpap en daarna zitten de oudsten aan tafel voor een stukje fruit en
een dessertje (elke dag anders, zie weekplanning: boterham-koek-yoghurt-pudding).
Na het fruit spelen we buiten indien mogelijk, bij goed weer eten we buiten ons
vieruurtje. Bij slecht weer spelen we samen in de opvangruimte en gooien we de beentjes
los.
Tussen 16u en 18u worden de kindjes opgehaald. We vertellen over onze dag en zwaaien
elkaar uit.
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Gezonde voeding
Alle maaltijden worden vers bereid. Er wordt gekeken per leeftijd, voldoende gevarieerd
en ik kijk ook naar seizoensgroenten/fruit. Er wordt geregeld water aangeboden en
flesjes worden gegeven op vraag en behoefte van elk kind. Gelieve geen gesuikerde
dranken van thuis mee te brengen.
Ik hang meestal een weekmenu uit en dit komt ook op de pagina. Indien uw kindje
dieetvoeding of andere nodig heeft, gelieve dit mee te brengen.

Baby’s spelen volgens visie van Emmi Pikler
Baby’s zijn leergierig en onafhankelijk in hun spelen. Zelfstandig, op eigen initiatief en op
zijn eigen tempo ontdekt baby de wereld. Ze moeten zich vertrouwd en veilig voelen. Dit
doe ik bv. door middel van een grondbox de kleintjes een ‘cocon’ te geven, met
vertrouwd en gewoon speelgoed, vaak kosteloos maar o zo leerrijk. Ze hebben nog altijd
contact met mij en de peuters, maar zitten wel veilig en kunnen zo ongestoord spelen.
Overprikkeling is niet goed, het haalt het kindje uit zijn spel en kan stress veroorzaken.
Hechting is ook zo belangrijk: oogcontact, een blik, een knuffel, aanvoelen wat een kindje
nodig heeft, dit draagt bij tot een goede hechting. Maar even zeer goed omgaan met
verlatingsangst, of een veilige, rustige, uitnodigende omgeving bieden, helpt een kindje
de wereld ontdekken op zijn manier. Hij krijgt hierdoor zelfvertrouwen, voelt zich thuis en
zal zich op alle vlakken ontwikkelen.

Haal en brengmomenten
De kinderen worden gebracht en gehaald op de afgesproken tijdstippen.
Ik weet ook graag elke dag wie het kindje komt ophalen, het is duidelijk voor mij en voor
het kindje zelf. Gelieve de kindjes aangekleed te brengen. Indien je vragen hebt, stel ze
gerust of stuur een berichtje. Ik streef naar een goede samenwerking en communicatie
met jullie als ouders, alles in teken van jullie kindje!

Verlofregeling
Mijn jaarlijkse verlofregeling wordt ten laatste op 1 maart aan alle ouders schriftelijk
bezorgd. Alle ouders geven ten laatste op 30 maart het verlof voor de grote vakantie aan
mij of de dienst door. Verlof dat tijdig wordt doorgegeven voor de grote vakantie, wordt
niet afgetrokken van de respijtdagen. Je ontvangt hiervoor een verlofformulier van
mezelf bij de inschrijving. Indien ik hier en daar losse dagen wil nemen, worden deze
schriftelijk/whatsapp en tijdig doorgegeven aan de ouders.
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Als je kindje niet naar de opvang komt
Gelieve me tijdig op de hoogte te brengen, ten laatste een halfuur voor geplande
aankomst. Dit voor het voorzien van de maaltijden. Zieke kinderen worden niet
opgevangen. Onder ziek verstaan we:
- als een kind te ziek is om aan de normale activiteiten deel te nemen
- de opvolging van het kind teveel aandacht en zorg vraagt, zodat de aandacht
van de andere kinderen verloren gaat.
- het kind een besmettelijke ziekte heeft.
- het kind koorts (38,5°C) heeft samen met keelpijn, oorpijn, braken of diarree

Doelgroep
Voorschoolse opvang 0 tot 3 jaar (schoolrijp)

Minimum verwachte aanwezigheid
Voor de structuur van de kindjes vind ik het belangrijk dat ze minimum 2 dagen in de week
naar de opvang komen. Dit mag verdeeld worden in halve of volle dagen of de
combinatie.

Meebrengen naar de opvang
-

foto’s van gezin, huisdieren, grootouders,…Leuk om te zien hoe kinderen
geregeld in deze doos snuffelen en over vertellen…
luiers (1 pak) met naam erop
pamperbroekjes, voor de potjestraining (genoeg onderbroekjes, hemdjes)
genoeg reservekledij, kousjes, zeker body’tjes
naar de zomer toe: zonnecrème, met naam aub
een paar regenlaarsjes die mogen blijven staan, om buiten te spelen, ook altijd
schoenen meebrengen, want we spelen graag elke dag buiten
fopspeen en knuffel
herfst en winter: jas of dikke trui altijd meegeven
speciale voeding bv. dieetvoeding of alternatief fruitpap
flesvoeding: flesjes met juiste hoeveelheid water in, en poeder in handige
verdeelpotjes
eigen slaapzak, zo herkent het kindje de specifieke geur van thuis
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-

pantoffeltjes die mogen blijven staan
medicatie indien nodig, altijd met doktersattest!, hoeveelheid en uur noteren
graag

Gelieve nu en dan eens een doos kleenex doekjes mee te geven, dit gaat nogal snel in de
wintermaanden met de snotneusjes!

Andere afspraken in de opvanglocatie
-

-

-

-

gelieve geen speelgoed van thuis mee te brengen, er is voldoende speelgoed
aanwezig waar uw kleintje zich kan mee uitleven
elk kindje krijgt zijn eigen bakje met verzorgingsproducten en kledij, ik geef op
tijd door wat er aangevuld moet worden
bij hoge koorts (vanaf 38,5°C) kan ik éénmalig een koortswerend middel
toedienen zonder voorschrift, dit heb ik voorhanden in de opvang (suppo en
siroop)
kindjes die potjestraining krijgen, dragen liefst een pamperbroekje, dit is
gemakkelijk aan en uit te doen, en graag ook gemakkelijke kledij zodat bij
ongelukjes deze snel kunnen vervangen worden
indien mogelijk, tuut en knuffel in de opvang laten, zo worden ze nooit
vergeten, deze blijven ook in het bedje liggen
er wordt regelmatig (ong om de 3 maanden) een moment genomen om samen
de ontwikkeling en welbevinden van uw kindje te bespreken (zikovo mannetje)
ter preventie van wiegendood bouw ik graag een wenperiode in voor uw kind:
• kort bezoek met de ouders en kindje om de opvang te leren
kennen
• het kindje komt naar de opvang kort ( 2 uurtjes in vm)
• het kindje komt naar de opvang (halve dag)
de kindjes worden op hun rug te slapen gelegd, indien het kindje toch op de
buik slaapt, heb ik hiervoor een attest dat ingevuld wordt door de ouders
er wordt niet gerookt binnen of buiten de opvanglocatie
ik vind het belangrijk dat de ruimtes voldoende verlucht worden, smiddags
tijdens het middagdutje de opvangruimte, de kamers na iedere slaapbeurt
indien kindjes vroeg gebracht worden, mogen zij hun ontbijt (meegebracht)
nog opeten bij ons in de opvang indien nodig (tot 8u30 graag)
we maken ook geregeld knutselwerkjes, vooral rond de thema’s moederdag,
vaderdag, nieuwjaar, kerst, sinterklaas, pasen, halloween, verjaardag, ….
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-

-

Maar ik werk ook met thema’s zoals de zomer, de herfst, fruit, dieren, …
Gewoon wat in ons opkomt en wat de kindjes aangeven op een moment.
Hierbij vind ik het proces belangrijk, ze moeten het willen en graag doen!
Anders heeft het geen zin en stel ik het uit. Omdat de inspiratie soms
aangewakkerd moet worden, heb ik een systeem met thema’s bedacht om zo
alles aan bod te laten komen (bijgevoegd).
De poort aan de oprit blijft altijd gesloten, dit om de veiligheid van de kindjes te
garanderen. Als je aankomt, bel je aan en open ik de poort zodat ik kan zien
wie er aankomt. Bij het wegrijden van de oprit, opent de poort automatisch
voor u.
Alle kindjes, ongeacht hun afkomst, zijn welkom in de opvang! Ik zal de
kinderen leren hiermee om te gaan, in diverse activiteiten.

Ik hoop dat we een leuke samenwerking
tegemoet gaan en dat je kindje zich thuis zal
voelen in ons ‘nestje’!
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