
  

Kribbekrant voorjaar 2022 

Sluitingsdagen 2022 

 maandag 2 mei 

 donderdag 26 mei  

 vrijdag 27 mei 

 maandag 6 juni 

 collectieve sluiting van 15 juli t.e.m. 

1 augustus 

 

Gelieve de verlofkaart voor de zomervakantie ten laatste 

29 mei 2022 binnen te brengen. 

 

Pedagogische coach 

Van de Vlaamse regering krijgen wij sinds kort een extra 

subsidie om de begeleidsters pedagogisch te ondersteunen. 

Deze pedagogische coach ondersteunt de kinderbegeleiders in 

het versterken van hun beroepscompetenties terwijl ze samen 

met de kinderbegeleider instaat voor verzorgende en 

pedagogische taken bij de kinderen. De coach is dus bedoeld 

als extra medewerker bovenop het aantal kinderbegeleiders die 

aanwezig moeten zijn voor het aantal aanwezige kinderen. 

 

Vanaf midden april zal Marlies Gaethofs samen met de 

stafmedewerkers de pedagogische ondersteuning op zich 

nemen. We wensen haar veel succes met haar nieuwe 

uitdaging! 

 



  

Ondersteunende begeleidsters 

Sinds maart van dit jaar ondersteunen 3 halftijdse 

begeleidsters de zeven groepjes in onze kribbe. Op deze manier 

kunnen de vaste begeleidsters meer tijd vrijmaken voor de 

kinderen. We hopen hiermee het welbevinden en de 

betrokkenheid van de kinderen te verhogen.  

 

Studiedag 2022 

Vrijdag 18 februari vond onze jaarlijkse studiedag plaats. Dit 

jaar werd de studiedag georganiseerd door Steunpunt 

Kinderopvang Limburg. Het thema was ‘Kinderen spreken met 

ons via moeilijk gedrag’. Gastspreker Katelijne Van Lommel, 

een kinder- en jeugdpsychologe, liet ons zien hoe we de taal 

van moeilijk gedrag eigen konden maken en maakte ons 

wegwijs in deze pedagogiek aan de hand van talloze concrete 

voorbeelden.  

Na de middag was het tijd voor wat actie en stond er ‘bowling’ 

op het programma. Het werd een gezellige namiddag!  

 

  

 

 

 

 



  

Activiteiten 

 Tijdens de carnavalsperiode koos elk groepje zelf een dag 

waarop de kindjes verkleed naar de kribbe mochten 

komen. Het werd een kleurrijke vertoning en iedereen 

ging helemaal los op de carnavalsmuziek!  

  

 

 Ook tijdens de wintermaanden gingen de begeleidsters 

met de kinderen buiten op pad. Lekker warm ingeduffeld 

een frisse neus halen deed de kinderen echt deugd en 

bezorgde hen een gezonde blos op de wangen. 

 

 

 

 

 

 



  

 In de paasvakantie mochten we weer heel wat kleutertjes 

opvangen. De eerste week speelden ze vooral binnen: 

knutselen, ballenbad, spelletjes,... In de tweede week 

scheen de zon volop en konden ze lekker buiten gaan 

ravotten! Het was heel gezellig! Geniet maar even mee  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Varia 

 Elk jaar zetten we enkele collega’s in de bloemetjes omdat 

ze zich al verschillende jaren inzetten in de kribbe. Dit jaar 

vieren we: 

 Miet: 20 jaar in dienst 

 Rob Hillary: 35 jaar lid van het Bestuursorgaan 

 Hilde Vandenkieboom: 25 jaar lid van het 

Bestuursorgaan 

 

 In februari ontvingen jullie via mail een nieuwe code om 

de foto’s van het groepje van jullie kindje 

op de website te bekijken. Iedere maand 

proberen we deze pagina te vernieuwen.  

 

 In maart kwam de voedselinspectie (FAVV) onverwachts 

op bezoek. Na een uitgebreid bezoek aan de keuken 

kregen we een goed rapport. Een dikke pluim voor de 

logistieke medewerkers en Patricia! 

 

 

 

 



  

 De pamperbank staat nog steeds in onze kribbe. Heb je 

nog luiers over, dan mag je deze hierin deponeren. De 

vereniging Sint-Vincentius ledigt op geregelde tijdstippen 

de plastiek box in onze inkomhal en bezorgt de luiers aan 

kwetsbare gezinnen. 

 

 Willen jullie er nog eens aan denken om jullie 

identiteitskaart te laten inlezen bij Lilianne of iemand van 

de stafmedewerkers? Zo beschikken wij over jullie 

rijksregisternummer, dat nodig is voor het fiscaal attest. 

Alvast bedankt!  

 

 Het mooie weer komt er weer aan. Dit betekent dat we 

weer volop buiten in onze mooie tuin kunnen spelen. 

Daarom vragen we om je kindje kleren aan te doen die 

vuil mogen worden. Bij warm weer raden we aan om een 

hoedje of pet mee te brengen. Voor het naar buitengaan 

smeren de begeleidsters de kindjes in met zonnecrème.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Kleurplaat 

 

 


