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Welkom
Contact met de waterlelie zelf

Contact met Reddie Teddy

Carolien Pelgrim
Wittestraat 120
8700 Tielt
Gsm: 0472 12 33 14
Mail: dewaterlelietielt@hotmail.com
Het WhatsApp groepje tussen ouders en
opvang.
Facebook: de waterlelie Tielt

Openingsuren de waterlelie
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Weekend

7u15 – 18u15
7u15 – 18u15
GESLOTEN
7u15 - 18u15
7u15 – 18u15
GESLOTEN

BELANGRIJK:
De kindjes moeten voor 9u gebracht worden zodat er mogelijkheid is om een
ochtendactiviteit te organiseren en dat de kleintjes die slapen niet gestoord
worden.
Tussen 12u30 en 15u00 voorzie ik het slaapmoment dus gelieve dan geen kinderen
af te halen of te brengen.
Vakantiedagen van De Waterlelie worden meegedeeld aan het begin van het jaar, ten laatste
tegen februari van ieder jaar. Snipperdagen worden medegedeeld minimum 2 weken op
voorhand
In geval ik ziek ben en niet in staat ben om voor jouw kleine kapoen te zorgen verwittig ik
jullie zo snel mogelijk.

Visie
Ieder kind is Uniek en ieder kind ontplooit zich op zijn eigen tempo en zijn eigen manier.
We zijn één team en leren van elkaar en bij elkaar met oog voor ieder individu.
Kinderen gaan graag op ontdekking en doen graag dingen zelf. Hier krijgen ze ook echt de
ruimte en tijd om dingen zelf uit te proberen. Zelfredzaamheid wordt zo veel mogelijk
gestimuleerd. Zo mogen de peuters bijvoorbeeld zelf de trap naar boven stappen weliswaar
als ik in de buurt ben. Ook oplossend denken word al gestimuleerd. Door hen eerst de kans
te geven zelf een oplossing te vinden of elkaar te helpen alvorens ik met de oplossing kom.
Kinderen kunnen zelf kiezen tijdens het vrij spel of ze buiten of binnen spelen. Ze kunnen
makkelijk zelf naar het terras gaan via het schuifraam van de opvang. Spreken vind ik
belangrijk. Uit een studie blijkt dat SMOG de taalontwikkeling bij kinderen bevordert.
Daarom wordt dit gebruikt in de opvang. Meer uitleg geef ik je graag persoonlijk. We zijn één
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team dus worden dingen ook in groep gedaan zoals de begeleide activiteiten. Dit kan gaan
over samen schilderen, puzzelen, snoezelen, dansen,.. . Gezellig samen eten gebeurt zo wel
tijdens het middagmaal als tijdens het vieruurtje.

Algemeen.
De Waterlelie is een gezinsopvang vergunt door Kind &Gezin. Daarom vertellen we graag
even in welk gezin je kindje terecht komt .
Ik ben Carolien Pelgrim. De ontwikkeling
van het kind is wat mij boeit. Samen met
jou als ouder ga ik op pad om je kindje een
zo goed mogelijke start in het leven te
geven.

Dit is Ittai. Hij werkt bij Révor een bedrijf
waar ze bedden maken. Voor zijn werk
moet hij af en toe naar het buitenland.
Daarbij heeft hij ook nog eens een 2de job
als docent in de Hogeschool te Gent. Dit is
ook de reden waarom jullie hem weinig tot
niet gaan zien bij het ophalen of brengen
van je kindje.
Raphaël is mijn oudste zoon. Hij gaat naar
school de Heilige Familie in Tielt. Dit is ook
de reden dat ik de woensdag gesloten ben.
Ik vindt het belangrijk dat ik ook tijd heb
voor hem.
Delilah is mijn jongste dochter. Dit brokje
energie zal je wel snel leren kennen. Als een
leuk speelkameraadje van jouw kindje.

De Waterlelie is vergund door Kind en Gezin en ik wordt ondersteund door de dienst voor
onthaalouders Reddie Teddy. Zij komen regelmatig aangekondigd en onaangekondigd op
huisbezoek. De Zorginspectie van Kind en Gezin kan ook langskomen om mijn werking te
evalueren.

Waar komt mijn kindje terecht?
Je kindje komt in een warm, vrolijk en creatief gezin terecht. De opvang binnenkomen
gebeurt via onze garagepoort omdat je daar ook gemakkelijk de buggy , jassen, tassen ,..
kunt achter laten. Graag je materiaal op de voorziene plaatsen zetten zodat we in noodgeval
( bvb brand) gemakkelijk kunnen evacueren. Eens je door de garage bent kom je uit op onze
leefruimte. Hier zal je kindje naar hartenlust kunnen spelen, leren rollen, kruipen , lopen,
knutselen, dansen, …. De leefruimte heeft een groot schuifraam dat wordt opengezet zodat
je kindje ook uitgenodigd wordt om buiten te spelen. Ze mogen zelfstandig op het terras
spelen met fietsen, ballen, blokken,…. Het spelen in het gras gebeurt onder begeleiding
wegens het hoogteverschil. Op het gelijkvloers vind je ook de keuken. Het fornuis is voor de
kinderen verboden terrein. Maar de keukentafel is wel een plaats waar ze mogen komen. De
beneden is echt een kinderdomein die volledig aangepast is om uitdagend te zijn voor jullie
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kind. Op het eerste verdiep bevinden zich 2 kamers waar de kindjes slapen. Tot 6 maand
blijven kindjes beneden slapen.

Hoe kan mijn kindje verblijven in De Waterlelie?.
Ontdek De Waterlelie.
Via de kaart van Tielt, mond aan mond reclame, het bord in de tuin, door de flyers of
facebook weet je van het bestaan.

Het keuren van De Waterlelie.
Als je de eerste maal langs komt liefst op voorhand een afspraak maken zodat ik tijd heb
voor jullie. Dan krijg je een rondleiding en is er een kennismakingsgesprek. Tijdens dat
gesprek krijg je deze bundel mee en kom je te weten waarvoor de waterlelie staat en horen
we graag hoe jouw kindje is en wat jullie belangrijk vinden in de opvoeding.

De goedkeuring.
Zie je het zitten ? Dan contacteer je de dienst Reddie Teddy. Zij komen bij jullie langs de
inschrijving vlot in orde te brengen. Ben je echter zo enthousiast dat je mij komt vertellen
dat je kindje in De Waterlelie zal verblijven geef ik dit door aan de dienst zodat zij contact
met jullie kunnen opnemen.

De ontmoeting.
Eens de dienst langs geweest is krijg ik melding dat je kindje zal komen naar De Waterlelie. Ik
neem dan contact op voor een wenmoment. Tijdens dit moment kan je kindje kennis maken
met het reilen en zeilen en leer ik jullie kindje kennen. Ook wordt het huishoudelijk
reglement getekend en de nodige papieren en vragen beantwoord. ( om de Whatsapp groep
tussen jullie en De Waterlelie te kunnen maken.

De zachte start.
Het is goed voor jullie kindje en je moederhart dat er een geleidelijke opbouw is naar de
opvang toe. Hiermee wil ik zeggen dat het beter is dat je kindje een paar keer komt wennen,
dan dat het plots een hele week de hele dag weg is van zijn veilige omgeving bij mama en
papa. De wenmomenten worden samen op voorhand bij de ontmoeting besproken en
vastgelegd.

We zijn vertrokken.
Je kindje komt volgens het afgesproken opvangplan in een vast ritme naar De Waterlelie.
Graag telkens met hun zakje met de nodige spulletjes in. Zo kan alles vlot verlopen.

Hoe zet ik mijn kindje af in de waterlelie?






Je kindje heeft thuis zijn ontbeten
Nageltjes worden kort geknipt
Je kindje is gewassen
Je kindje heeft zijn/haar zakje mee met alle heen en weer zaken in.
Je hebt eventuele aanvulling mee die gevraagd wordt

Wat breng ik mee?
Dingen die heen en weer gaan maar aanwezig moeten zijn.
 Gezondhedisboekje Kind & Gezin
 Borstvoeding ( al volgens hoeveelheid en een extra voeding voorzien)
 Jas of pull ( zodat er altijd buiten kan gespeeld worden.)
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Dingen die hier blijven
 5 foto’s van je kindje die ik mag gebruiken. Indien je dit niet wenst zorg ik voor 5x
1symbooltje die ik bij medicatie, aanwezigheid, noodplan van de bedjes en knutselwerken
kan gebruiken
 Koortswerend middel ( liefst in siroop)
 Fysiologisch water
 Elektronische thermometer voor in de poep
 5 Waslapjes voor na eten. ( elke dag een ander)
 Slofjes
 Indien poedermelk : een volle poederdoos of poederverdelers (extra portie)
 Water wordt voorzien door de opvang (eigen water is mogelijk)
 1 Flesje dat voor de gehele dag gebruikt wordt





Slaapzak
Fopspeen
Doodoo ( knuffel)
Kledingstuk van mama tegen heimwee
Bij mooi weer

 Zonnecrème factor 50+
 Petje






Nattedoekjes / reiningsmelk met 2 extra waslapjes.( voor te gebruiken bij acidentjes)
Poepzalf of talkpoeder
Reservekledij.( die mogen vuil worden , we spelen buiten)
Zeep en badolie die ik kan gebruiken om hen te wassen in geval van diarree
Pampers: Indien je herbruikbare luiers gebruikt graag voldoende voorzien. Ik geef de
gebruikte in de rugzak terug mee naar huis.

Activiteiten
We werken in thema’s. In ieder thema wordt geknutseld, gezongen, gedanst,… Elke thema
duurt 1 maand. Het is de bedoeling dat we maar een herhaling van thema hebben om de 3
jaar. Als ouders een voorstel van thema hebben mogen ze dit altijd zeggen. Naar mate van
haalbaarheid bekijken we dan oprecht als we het thema kunnen uitwerken of niet.
Deze aspecten komen ieder jaar aan bod en liefst in ieder thema:
Ruimtelijk inzicht
Boven, onder, links en rechts zijn termen die worden aangereikt. Wat ook onder ruimtelijk
inzicht word verstaan is weten waar hun oor, neus, voet, hoofd is. Dit zijn zaken waar we wel
verwachtingen kunnen hebben. Ook het begrip buiten en binnen hoop ik bijgebracht te
hebben tegen dat ze naar school toe gaan. Lukt dit niet weet dat ieder kind zijn eigen
ontwikkeling heeft en zijn eigen leertempo, dus dit is geen ramp.
Kleuren
De focus licht op de 3 hoofdkleuren ( Rood, Geel, Blauw) maar ook groen wit en zwart
worden veel herhaald. Kleuren zo als Roze, Paars, Oranje,… kunnen soms voor meer
verwarring zorgen dan dat ze begrepen worden. Daarom komen deze minder aan bod.

7

Dieren
Het zijn de bekende dieren die veel worden herhaald.
Boerderijdieren en strandbeestjes.
Ook de Olifant, giraf , orka , haai, dolfijn en aap horen hier bij.
Emoties
Dit zijn de basisemoties namelijk: blij, verdrietig en boos. Moeilijkere emoties kunnen ook
aan bod komen zoals bijvoorbeeld verliefd maar dit zonder verwachting.

†

Geloof
Ik voed mijn kinderen katholiek op. Er hangen in de slaapkamers ook kruistekens. Maar er is
ruimte voor ieder geloof . Er wordt ook gepraat over de feesten van ieder geloof. Want ieder
geloof heeft zijn waarde. Met andere woorden kinderen worden in contact gebracht met de
verschillende geloven. Heb je hier over vragen of bezorgdheden laat dit zeker weten.

Verjaardag
Een verjaardag is altijd een speciale gebeurtenis. Zeker als het de eerste keer is dat ze jarig
zijn. Daarom worden verjaardagen altijd gevierd in de opvang. Dit op de dag van de
verjaardag of de eerste dag dat ze terug naar de Waterlelie komen.

Hoe vieren we de verjaardag in de waterlelie?
‘s Morgens maken we slingers en versieren we de speelruimte. Na de middag zingen we het
verjaardagsliedje en krijgt de jarige een mooie kroon. Daarna eten we pannenkoeken en
fruitsla. Kinderen jonger dan 1jaar krijgen geen pannenkoeken omdat deze lactose bevatten
en er kans is dat ze daar allergisch op reageren. Maar iedereen mag deel nemen aan het
bellenblaasfeestje.

Wat met cadeautjes?
De kindjes mogen hun bellenblazer meenemen naar huis op het einde van de dag daarom is
het als ouder niet nodig om traktaties te voorzien. Wil je als ouder toch iets geven wees je
dan bewust dat snoep een minder geschikt cadeau is. Wil je graag trakteren doe dit dan
gerust met fruit , boekjes, wasco’s, … Daar zullen de kindjes veel meer aan hebben.

Vrijwilligers& stagairs
De opvang kan samen werken met stagairs en vrijwilligers. Tijdens noodsituaties kan ik hulp
inroepen van vrijwilligers. Dit een afgesproken groep mensen die allemaal een attest goed
gedrag en zeden kunnen voorleggen en ook gekend zijn bij de dienst Reddie Teddy.
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Huisdieren
Er zijn vissen omdat deze ook een positief effect hebben op kinderen. Deze zijn ongevaarlijk.

Evacuatie en Veiligheid
Evacuatie :
De Waterlelie betreden gebeurt via de poort. Hou rekening dat deze naar buiten toe open
gaat dus sta bij de voordeur tot de poort volledig open is.
Eens de poort open is kun je naar binnen komen . Aan je linkerkant hangen kapstokjes.
Gelieve deze te gebruiken voor de jasjes en zakje .
Indien je een buggy, draagmand, … wil achterlaten kan dit ook aan de rechter kant voor de
kapstokken. Op deze manier is er altijd een grote doorgang voor eventuele evacuatie.

Veiligheid:
Alles wat in de garage gebeurt is de verantwoordelijk van de ouder. Ik kan helaas niet overal
terzelfdertijd zijn en vanuit de opvang kan ik de garage niet zien. In de garage staan
gevaarlijke zaken zo als wasproducten, kuisproducten, werkmateriaal.
Hoe je kindjes haar is kies je als ouder zelf. Maar we vragen om geen speldjes of elastiekjes
in het haar van je kind te steken onder de 2jaar. Dit omdat ze deze zaken te vlug uit hun haar
halen en in hun mond steken.
Er geldt ook een verbod op kettingen om verstikking te voorkomen.
Heeft je kindje oorbelletjes,wees je bewust dat dit gevaar geeft op verliezen en
verstikkingsgevaar. De oorbelletjes vallen onder verantwoordelijkheid van de ouder ook bij
verlies in de opvang. Dus denk goed na voor je uw kindje met oorbelletjes naar de opvang
brengt.

Ziekte en Medicatie
Wanneer thuis blijven volgens De Waterlelie?
Als je kind futloos is , weinig alert is en liever in een hoekje alleen zit dan te spelen, dan is
een kind beter in de armen van Mama en Papa dan in de opvang.
Ook als je kindje koorts maakt of veel last heeft van pijn is het soms beter dat ze in hun
vertrouwde omgeving thuis zijn. Dit omdat ik slechts 1x een koortswerend middel mag
toedienen.
Als je kindje last heeft van aanhoudende diarree.
Als je kind besmettelijk ziek is. Dit voor de veiligheid van andere kinderen.
Als de dokter aanraadt thuis te blijven met je ziek kindje.
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wat doet ouder bij ziekte?
Als je kindje thuis moet blijven:
1. Naar de dokter gaan om doktersattest voor de periode dat je kindje thuis blijft.
2. Dit briefje moet ook voor het einde van de maand aan de Waterlelie gegeven
worden.
Als je kindje toch naar de opvang komt:
1.
2.
3.
4.

Laat je weten wat je kindje juist heeft via de app.
Laat ook weten hoeveel de lichaamstemperatuur is voor je je kindje brengt.
Breng je de medicatie mee die ‘smiddags moet worden gegeven.
Breng je ook het doktersvoorschrift mee waarop staat hoe lang , hoeveel ,welk
medicijn moet gegeven worden. Zonder doktersvoorschrift kan er geen medicatie
gegeven worden in de opvang!!!

Wat doet De Waterlelie bij ziekte ?
Ziek worden in de Waterlelie
Via de app laat De Waterlelie weten wat er aan de hand is.
Indien het nodig is om je kindje op te halen of een koortswerend middel toe te dienen belt
De Waterlelie de ouders op. Indien ze niet op nemen wordt er gebeld naar de noodpersoon.
Krijg ik dan nog geen reactie bel ik naar jullie huisdokter en in uiterste nood 112. Onkosten
zijn voor de ouders.

Als je kindje ziek toekomt
Regelmatig wordt de lichaamstemperatuur opgemeten en doorgegeven via de app.
Wanneer de medicatie toegediend wordt dit ook gemeld via de app
Indien je kindje zieker wordt belt De Waterlelie om je kindje te komen halen.
Als er gebeld wordt om je kindje te komen halen.
Gelieve dit zo snel mogelijk te doen.
Dit omdat een ziek kind nood heeft aan de aanwezigheid van mama en papa
In plaats van alle drukte in de opvang.
Als je thuis koortswerend middel hebt gegeven laat dit ook altijd weten.
Het is belangrijk dat ik weet waarom, de hoeveelheid en het tijdstip.

Medicatie.
In de opvang wordt enkel ‘s middagsmedicatie gegeven. Medicatie die s ‘morgens en ’s
avonds nodig is dient de ouder zelf te geven.
In de opvang worden medicatie die versuffend werken of kans op wiegendood verhogen na
het middagslaapje gegeven. Andere medicatie wordt voor het eten gegeven tenzij anders
vermeld door de dokter
Iedere medicatie die een leek mag toedienen mits doktersvoorschrift zal ook toegediend
worden in De Waterlelie. Dit wil zeggen dat ook Aerosol wordt gegeven indien dit op het
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doktersattest staat. Let wel, je moet zelf voor het aerosoltoestel zorgen anders mag er geen
aerosol toegediend worden.
Ook homeopathische middelen worden beschouwd als medicatie en is er dus een medisch
attest vereist.
Op deze regel is er slechts één uitzondering en dit is spoelen met fysiologisch water.
Wanneer de winterpiek in het land is word de neus regelmatig gespoeld in de Waterlelie. Dit
om de luchtwegen vrij te houden en ziektekiemen weg te spoelen. Indien U dit als ouder niet
graag heeft gelieve dit specifiek te melden via de app aan de Waterlelie.

Vaccinatie
Heeft je kindje een vaccinatie gekregen laat dit altijd weten aan de waterlelie ook als de
vaccinatie gegeven werd op een dag dat de opvang niet open was.
Heeft je kindje een lichaamstemperatuur die iets hoger is door de vaccinatie laat dit dan ook
weten en laat ook weten hoe hoog de lichaamstemperatuur is bij het bregen van je kindje.
Weet dat bepaalde vaccinaties verplicht zijn omdat ik werk onder toezicht van K&G. Is uw
kind niet in orde met de vaccinaties wordt uw kindje ook geweigerd in de opvang.

Ongeval
Het spreekt voor zich dat in eerste instantie het kind verzorgd wordt. Daarom is het boekje
van K&G van belang. Is je kind allergisch zorg dat dit zeker duidelijk in het boekje staat. Pas
daarna worden de ouders verwittigd.

Noodsituatie
Dit is een standaard procedure. Tijdens een noodsituatie krijg ik hulp van vrijwilligers die op
voorhand besproken zijn en een attest van goed gedrag en zeden kunnen voorleggen.
Tevens kennen zij ook de procedure en hun taak tijdens een noodsituatie zodat alles vlot
verloopt.
Eerst is er evacuatie,
Dan controle of iedereen er is en hoe ernstig is wat.
Vervolgens worden hulpdiensten verwittigd.
Pas daarna worden jullie opgebeld.

Privacy:
We vinden de bescherming van jullie privacy belangrijk, waarmee we respectvol omgaan.
Hierbij hopen wij dat u op diezelfde respectvolle manier omgaat met onze privacy.

Zindelijkheid
Potjestraining is een groepsgebeuren. Van zodra jouw kindje interesse toont of rijp is om
mee te doen aan de training wordt hij zij ook uitgenodigd om op het potje te gaan zitten.
Weet wel dat het succes van zindelijk zijn er enkel kan zijn als ook jullie als ouders je steentje
bijdragen. Daarom wordt hier altijd heel transparant over gecommuniceerd.
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Welke leeftijd?
Tussen de 0-9 maand
gaan ze gewoon mee met de groep en zien ze hoe de andere kindjes naar het potje gaan.
Tussen de 9-18 maand
Zijn ze mee zo als er voor. Maken ze zelf aanstalten om naar het potje te gaan zetten we ze
er even op.
Vanaf de 18maand
Wordt jou kindje uitgenodigd om op het potje te gaan zitten.

Hoe wordt mijn kind zindelijk?
Is je kind er klaar voor en ben jij als ouder bereid mee te werken aan zindelijkheid dan
passen we volgende stappen toe:
1. Je kindje loopt rond met een onderbroekje aan en er boven een luier om het
bewustworden te activeren. Gaat je kindje zelf voor zowel pipi als kaka dan gaan we
over naar volgende stap
2. Je kindje loopt rond met onderbroekje . Is je kindje 2 weken droog gaan we over naar
volgende stap
3. Onderbroekje en gewone broek aan.
Breng aub voldoende onderbroekjes mee als we aan zindelijkheidstraining doen.

Prijsbeleid & Afwezigheid
Opvang bestellen is opvang betalen.
In geval van ziekte telt dit niet mits een doktersbriefje.
Uur van aankomst is wanneer je kindje binnen is in de leefruimte.
Uur van vertrek is wanneer je kindje uit de leefruimte is.
( dit omwille van verzekering)
De tijdstippen worden ook via Whattsapp doorgegeven ter bevestiging.
Kom je een halve dag wees op tijd want anders stoor je het slaap - en speelritme van de
anderen.

Wat is inbegrepen in basisprijs.
 Opvang & activiteit
 Soep of voorgerechtje
 1 warme maaltijd
 vieruurtje
Indien je kindje maar een halve dag komt is er slechts 1 maaltijd inbegrepen.
Dit wil ook zeggen dat ongeacht halve of hele dag , de kinderen thuis ontbijten en
avondmaal nuttigen.
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Weigering, klachten en stopzetting
Wanneer wordt je kindje geweigerd in de opvang
 Als je je kindje komt afzetten tijdens de momenten dat de andere kinderen slapen.
Dit omdat kinderen een dagritme nodig hebben. Doorbreken we dit ritme te veel
heeft dit ook negatieve gevolgen voor de kinderen.
 Je komt terug voor het einde van het doktersbriefje zonder attest van de dokter dat
je kind gezond verklaard.
 Je kindje moet medicatie krijgen maar je hebt de medicatie en of doktersattest niet
bij.
 Je kindje is te ziek
 Je kindje heeft moederliefde nodig in plaats van drukte
 Je kindje is besmettelijk ziek.

Problemen en Klachten
Is er iets waar je mee zit of kwijt wil: vertel het me op een beleefde manier.
Als ouder en onthaalouder ben ik een en al oor, ik wil immers ook het beste voor alle
kinderen. We spreken af om in alle rust te kunnen praten, we houden een open
communicatie. Bij vragen of problemen waar we samen niet aan uitraken kunnen we altijd
hulp vragen bij Reddie Teddy.

Stopzetting
Zowel de Waterlelie kan de samenwerking stopzetten als jij als ouder. Wil je zelf de
samenwerking tussen jou en de Waterlelie stopzetten dan gebeurt dit via Reddie Teddy. Je
kan op gelijk welk moment de stopzetting aangeven maar hou wel rekening dat je nog een
periode moet komen na de aanvraag voor stopzetting. Tijdens deze periode kun je ook geen
vrije dagen meer aanvragen voor uw kindje.

