Beste ouders,
Het einde van dit jaar is weer in zicht. Graag willen we jullie langs deze weg
alvast prettige feestdagen toewensen.
Ook in 2017 vliegen we er weer in voor een jaar vol plezier met onze Burcht en
Zonzolder kindjes.
We geven jullie langs deze weg weer wat meer info, nieuwtjes, weetjes,... mee.

- De sint kwam op vrijdag 02/12 langs in ons kinderdagverblijf en zorgde er
( samen met onze medewerkers) voor dat er weer heel wat nieuws te beleven is:


In de babygroep werden er nieuwe activity borden bevestigd op de
speelwand.



In de kruipergroep werd het lokaal heringericht en werden er nieuwe
speelborden aangekocht.



De lopertjes mochten deze zomer al genieten van hun nieuwe watertafel
( de sint wist dat ze wat afkoeling konden gebruiken

).



In de peutergroep werd een nieuwe speelwand bevestigd.



De zonzolderkids kregen leuke spelletjes om fijn te kunnen relaxen na een
drukke schooldag.

- Het gezondheidscentrum op ons domein werd de voorbije maanden grondig
verbouwd. Op maandag 21/11/2016 werd dagopvang CADO ( landelijke thuiszorg)
officieel geopend.
- De oude en kaprijke bomen op ons domein werden verwijderd om de veiligheid
van de kinderen in en rond het kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang te
garanderen. Na een periode van 4 jaar wordt er bekeken welke bomen terug
groeien en welke opnieuw aangeplant moeten worden.
- In kader van moderniseringswerken was onze lift tijdelijk buiten gebruik. De
firma KONE voert deze werken uit (eind 2016 - begin 2017). Via deze weg willen
wij jullie bedanken voor jullie geduld en begrip.
- Naar jaarlijkse gewoonte namen we deel aan de actie met witloof. Onze
kinderen konden het groei- en kweekproces volgen op de zonzolder. We maken
met de kinderen witloofsoep en nodigen binnenkort iedereen uit voor een
witlooffeestje! ( Foto's: http://www.vzwdeburcht.be/dezonzolder/fotogallerij/2016-witloofbox/)

Op dinsdag 23/08/2016 hielden we een evacuatie oefening in samenwerking met
de hulpdiensten van Londerzeel ( brandweer en politie).
Het voornaamste doel was uiteraard een vlotte evacuatie van alle kinderen van
het kinderdagverblijf en de zonzolder. De hulpdiensten testten tevens het
parcours uit dat, in geval van nood, dient gevolgd te worden tijdens de wekelijkse
markt.
Aangezien de oefening vooraf gepland was verliep alles vlot. Enkele
aandachtspunten die we zullen aanpakken of reeds aanpakten:
- Aankoop van 2 evacuatietouwen voor de lopers en de peuters. Al spelenderwijs
leren we de kinderen hoe we het touw gebruiken zodat ze weten wat ze moeten
doen wanneer we dit tevoorschijn halen.
(Foto's:http://www.vzwdeburcht.be/kdv-de-burcht/fotogallerij/peuters/2016wandeling-met-evacuatietouw/)
- We kregen 3 winkelkarren van een plaatselijke supermarkt ter beschikking die
we kunnen gebruiken voor het evacueren van onze kruipertjes en lopertjes.
- Verstevigen van de evacuatiebedjes van de baby's.
- We plannen op onze volgende vormingsdag een uitgebreide opleiding voor al
onze medewerkers betreffende brandpreventie - en bestrijding.

Vorming:
- Op maandag 26/09/2016 was ons kinderdagverblijf gesloten wegens de
jaarmarkt in Londerzeel.
Maar wij hebben die dag niet stilgezeten. We volgden een bijscholing
Levensreddend handelen bij kinderen en kregen info over kinderziektes en kleine
wondzorg.
- Tatertaal: in de loop van 2016 besteedden we veel aandacht aan TAAL en dat
blijven we in de toekomst uiteraard ook doen.


Tijdens het ochtendritueel lezen we verhaaltjes voor aan de lopers en de
peuters. En tijdens vrij spel kunnen ze zelf boekjes nemen uit de
boekenkast/ doos.



In de baby en kruipergroep lassen we vaste momenten in om met de
kinderen individueel of in een klein groepje taal te stimuleren ( samen in
de boekjes kijken, liedjes zingen, kiekeboespelletjes,...)



In onze dagelijkse werking zorgen we ervoor dat we steeds praten met de
kinderen, zowel individueel als in groep. Bv. Lichaamsdelen benoemen
tijdens het verzorgingsmoment, vertellen wat we aan het doen zijn tijdens
activiteiten, gevoelens benoemen, " babytaal" imiteren,...



We kochten enkele hulpmiddelen aan: Boeken voor baby's / kruipers met
veel contrasten en duidelijke vormen, nieuwe liedjesboeken met
bijhorende CD waarop korte liedjes en versjes te horen zijn.

We informeren jullie in de loop van volgend jaar verder over onze
TAALactiviteiten aan de hand van verslagen en foto's.

Belangrijke data:
Iedereen kreeg via mail de sluitingsdagen van 2017 toegestuurd. Hieronder
vinden jullie nogmaals de sluitingsdagen voor het eerste semester:









Zondag 1 januari 2017 : Nieuwjaarsdag *
Maandag 2 januari 2017 : vervang dag van zondag 1 januari 2017 *
Maandag 17 april 2017 : Paasmaandag
Maandag 1 mei 2017 : dag van de Arbeid
Donderdag 25 mei 2017 : O.L.H. Hemelvaart
Vrijdag 26 mei 2017 : brugdag
Maandag 5 juni 2017 : Pinkstermaandag
Jaarlijks verlof van zaterdag 8 juli tot/met zondag 30 juli 2017

Handige Hans:
Op de zonzolder leren we over handhygiëne met handige Hans. We leren dat we
onze handen moeten wassen:


Voor het eten



Na het toiletgebruik



Na niezen, neus snuiten, hoesten



Bij vieze handen ( ook na spelen in de zandbak)

Handige Hans heeft hiervoor enkele leuke hulpmiddelen:


Beloningsfiches



Diploma's



Kleurplaten



Liedje



Memoryspel

Mogen we even iets vragen?
Zoals jullie weten krijgen alle ouders van het kinderdagverblijf een korte
enquête na elke doorschuif. De begeleidsters evalueren deze enquêtes en halen
de verbeterpunten eruit.
Uit deze enquêtes blijkt dat jullie over het algemeen tevreden zijn over onze
werking. Dat vinden wij natuurlijk heel fijn. Toch werken wij steeds aan
verbetering. Enkele aandachtspunten die we in de loop van volgend jaar zullen
aanpakken:
- Nog meer persoonlijke info geven via het heen en weer boekje ( kleine
anekdotes, het beleven van activiteiten,...).
- Meer foto's op onze website.
- De kinderen van de zonzolder worden tijdens de vakanties bij de peuters
opgevangen van 7 u 30 tot 8 u i.p.v. in de babygroep.
Hoewel we veel belang hechten aan de mening van de ouders vergeten we
natuurlijk onze belangrijkste doelgroep niet en dat zijn onze burchtkindjes.
Aangezien zij nog klein zijn en dus niet altijd een duidelijke verbale mening
kunnen formuleren observeren we hun welbevinden ( zich thuis voelen in de
opvang ) en hun betrokkenheid ( genieten van de activiteiten en geboeid bezig
zijn). We doen dit a.d.h.v. een door Kind en Gezin opgesteld document.
De kinderen van de zonzolder krijgen zelf een stem in het verkennen welbevinden en bepalen van de kwaliteit van de opvang.
Volgend jaar herhalen we de bevraging van de kinderen in samenwerking met de
ouders via BIBO ( = BevragingsInstrument voor kinderen in de Buitenschoolse
Opvang).

- Vanaf 01/01/2017 worden nieuwe respijtdagen toegekend voor het nieuwe
kalenderjaar.
5 volle opvangdagen = 25 respijtdagen
4 volle opvangdagen = 20 respijtdagen
3 volle opvangdagen = 15 respijtdagen
Nog even ter info: we rekenen respijtdagen aan indien uw kind niet aanwezig is
op een afgesproken opvangdag ( wegens verlof) of indien u geen doktersattest
aflevert bij ziektedagen.
- Indien uw kind afwezig is wegens ziekte en u hiervoor een doktersattest
aflevert gaan wij ervan uit dat uw kind afwezig is tot de datum die vermeld staat
op het attest. Indien uw kind toch vroeger dan deze datum terug komt gelieve
dit schriftelijk te bevestigen via mail of via een nieuw doktersattest.
- Kind en Gezin wil het gebruik van pufjes i.p.v. aerosol zoveel mogelijk
stimuleren. Aerosols horen eerder thuis in een ziekenhuisomgeving en niet in de
opvang. Pufjes zijn gemakkelijker toe te dienen en veiliger in onderhoud. Vandaar
dat wij willen vragen om aan de dokter bij voorkeur een puf te laten
voorschrijven.

