Kribbekrant najaar 2019
Sluitingsdagen 2019
 maandag 11 november 2019
 collectief verlof van woensdag 25 december 2019 t.e.m.
donderdag 2 januari 2020. Dinsdag 24 december is de
kribbe open tot 17u.
 vrijdag 3 januari 2020 is de kribbe open.

Activiteiten
Afgelopen maanden vonden er weer heel wat leuke activiteiten
plaats in onze kribbe. We zetten er enkele in de kijker!

 Tijdens de zomervakantie zorgden we
voor de opvang van de schoolkinderen.
Er werd naar hartenlust gespeeld,
geknutseld, gezongen,… Naar
jaarlijkse traditie sloten we de grote
vakantie af met een lekker ijsje. Wat
werd er gesmuld!!
 Ook dit jaar nam het kribbeteam deel aan Levensloop. De
week voor dit evenement verkocht het ‘haakclubje’ van de
kribbe leuke knuffels, sleutelhangers, dekentjes,… ten
voordele van de Stichting tegen kanker. €500 werd er
overgemaakt aan Levensloop. Samen met het
gesponsorde geld van onze wandelaars, werd er een
totaalbedrag van €910 opgehaald. Bedankt voor jullie
inzet allemaal!

 Van 14 tot 18 september vond ‘De week van het bos’
plaats. In ieder leefgroepje werd er een leuke activiteit
gepland zoals een herfstwandeling, bladeren rapen,
knutselen met herfstmateriaal,… Zoals jullie waarschijnlijk
wel gezien hebben, werden ook de groepjes versierd in het
herfstthema.

 De week van 16 tot 20 september stond in het teken van
preventie. Het levensreddend handelen (reanimeren) werd
nog eens opgefrist bij alle medewerkers. Deze technieken
worden jaarlijks ingeoefend en om de drie jaar volgt
iedere medewerker een EHBO-cursus. Op donderdag vond
er ook een brandoefening plaats. Ondanks de
aanwezigheid van veel kindjes is alles vlot verlopen.

 Op 12 oktober vieren we de dag van de begeleider. Een
ideaal moment om onze kinderbegeleidsters te bedanken
voor hun dagelijkse inzet en hun warm hart voor de
kinderen. Omdat de 12de dit
jaar op een zaterdag viel,
zetten we de
kinderbegeleidsters ’s vrijdags
al in de bloemen. Talrijke
ouders schreven een
complimentenkaartje dat ze persoonlijk afgaven of
deponeerden in onze brievenbus.

Ook in de maanden november en december staan er nog een
aantal activiteiten op de kalender:
 De Voorleesweek: deze loopt van 16 tot 24 november en
staat in het teken van “voorleesrituelen”. Hebben jullie
thuis ook een ritueel zoals bv. een verhaaltje voor het
slapen gaan op de zetel of lekker knus in bed? In ons
kinderdagverblijf worden er veel boekjes verslonden.
Kennen jullie het voorleesritueel van het groepje van jullie
zoon of dochter? Vraag er zeker naar!!
 Op 3 december komt de sint naar onze kinderkribbe. Voor
of na zijn bezoekje kunnen de ouders ontbijten in de
leefgroepjes. Vergeet jullie zeker en vast niet in te
schrijven!!

Zindelijk worden
Zoals jullie wellicht in de media gelezen hebben, toont
onderzoek aan dat kinderen de afgelopen 40 jaar op steeds
latere leeftijd zindelijk worden. Dat heeft verschillende
oorzaken: betere luiers, drukkere levens van de ouders,…
Zindelijk worden vraagt tijd om te leren en te
oefenen. Daarom ontwikkelde Kind en Gezin
een Plaspoort. Het plaspoort is een uniek heenen weerboekje voor elk kind. Met dit boekje wil
Kind en Gezin het hele Plasteam (ouders,
grootouders, opvang,…) ondersteunen met tips
en uitleg over zindelijkheid en de
rijpheidssignalen, een stappenplan en het antwoord op vaak
gestelde vragen. Daarnaast is het een handig notitieboekje
zodat iedereen op de hoogte blijft van de vorderingen van het
kind.

Onze kribbe ondersteunt de campagne van Kind en Gezin. We
zullen aan ieder kindje vanaf de leeftijd van 18 maanden een
plaspoort meegeven. Let wel op… het is niet de bedoeling om
dan te starten met het trainen. We willen jullie op deze manier
informeren over het proces van zindelijk worden. We
beklemtonen nogmaals het belang om het tempo van het kindje
te volgen.

Heb je hierover nog vragen, stel ze gerust aan de begeleidsters
of aan de stafmedewerksters.

MemoQ
In de vorige editie van de Kribbekrant konden jullie lezen dat
we in onze kinderkribbe werken met ‘MemoQ’. Graag willen we
dit even verduidelijken voor de nieuwe ouders of nog eens
opfrissen voor de andere ouders.

MemoQ is een instrument om de pedagogische kwaliteit in de
kinderopvang te meten, te monitoren en te bevorderen. Dit is
onderverdeeld in 6 dimensies:
 welbevinden
 betrokkenheid
 emotionele ondersteuning
 educatieve ondersteuning
 omgeving
 gezinnen en diversiteit
Hoe verloopt de evaluatie van iedere dimensie? De
begeleidsters vullen eerst een vragenlijst in om zo even stil te
staan bij hun manier van werken en het effect ervan op ouders
en kinderen. Tijdens een teamvergadering met de
stafmedewerker wordt er besproken wat er goed verloopt en
worden er enkele verbeterpunten aan gekoppeld om de
pedagogische kwaliteit te verbeteren.

Afgelopen periode evalueerden we dimensie 6 “gezinnen en
diversiteit”. In deze dimensie wordt de samenwerking met de
ouders en de diversiteit onder de loep genomen. Samenwerken
met gezinnen houdt in dat opvang en ouders elkaar leren

kennen en constant informatie met elkaar uitwisselen, dat
ouders inspraak krijgen en dat ze ondersteund worden. Het
gaat ook om het tonen van respect voor de diversiteit aan
gezinnen en voor de diversiteit in de samenleving.

ZiKo-Vo
In de kribbe werken we met het kindvolgsysteem ZiKo-Vo. Via
dit systeem kunnen we de ontwikkeling en het welbevinden van
ieder kind in kaart brengen. Dit wordt om de 6 maanden voor
ieder kind ingevuld en meegegeven met de ouders. ZiKo-Vo
vervangt de ontwikkelingsblaadjes die zich achteraan in het
heen-en weerboekje bevinden. De begeleidsters vullen deze
blaadjes dus niet meer in. Jullie, als ouders, mogen dit
uiteraard altijd doen.

