
Welkom bij de klavertjes 

Welkom bij Annelies, Shannon, Karen & Morgane 

 

Wij verwelkomen jullie in het kinderdagverblijf ’t Druifje: een groepsopvang waar je kind 

samen met leeftijdsgenoten en enthousiaste medewerkers kan groeien in een 

uitdagende en sfeervolle omgeving. 

De eerste weken zal je kind nog moeten wennen aan al die nieuwe gezichten en de 

nieuwe omgeving. Wij vinden het dan ook heel erg belangrijk dat je kind de kans krijgt 

om zich op eigen ritme aan te passen. Het hele team van kinderdagverblijf ’t Druifje wil 

jou daar zo goed mogelijk bij begeleiden.  

Om de overgang vlot te laten verlopen, vragen we om een paar weken voor de start 

van de opvang je kindje al wat voor te bereiden door: 

- je kindje in een eigen bedje te laten slapen; 

- bij borstvoeding tijdig te starten met het aanbieden van een flesje; 

- andere personen het flesje al eens te laten geven.  

 

 

1. Hoe verloopt het wennen in het kinderdagverblijf? 

We voorzien een eerste ‘wenweek’. Tijdens deze wenperiode krijgt jouw kindje een 

aandachtbegeleidster. Deze begeleidster volgt de eerste weken het welbevinden en 

de betrokkenheid van je kindje op en bespreekt dit samen met jou en de pedagogisch 

ondersteuner.  

Dag 1: een uurtje samen met mama en/of papa en begeleidster(s).  

Zo kunnen we observeren hoe je met je kindje omgaat en kunnen we de 

gewoontes van je kindje leren kennen (in bed leggen, getroost worden, eten 

geven enz.). We geven ook nog extra informatie over onze werking. Dit is een 

eerste kennismaking van jouw kindje met ons kinderdagverblijf.  

 

 



Dag 2:  een à twee uurtjes komt je kindje alleen.  

Zo kan je kindje al voor een eerste keer eens slapen en/of eten in het 

kinderdagverblijf. Bij het afhalen wordt er extra tijd gemaakt om feedback te 

geven aan de ouder(s). 

Dag 3: van 9 tot 12 uur komt je kindje alleen. 

Je kindje is een half dagje in ons kinderdagverblijf en kan zo mee slapen en/of 

eten in het kinderdagverblijf. Bij het afhalen wordt er extra tijd gemaakt om 

feedback te geven aan de ouder(s). 

Dag 4 en 5: als de voorgaande dagen vlot verliepen, kan je kindje van 9 tot 16 

uur komen.   

De wenperiode kan steeds aangepast worden in functie van de noden van het kind. 

Kom jouw kindje zeker op tijd halen tijdens de eerste opvangweken, zo kan er 

voldoende tijd gemaakt worden om feedback te geven over de eerste dagen in het 

kinderdagverblijf (indien dit kan met uw werkuren).  

Je zal merken dat je kind erg moe zal zijn van die drukke dagen in de opvang. Thuis 

tot rust komen en knuffelen zal je kindje veel deugd doen en helpen om terug op te 

laden. 

2. Hoe ziet een dag in de babygroep er uit?  

Je kind zal worden opgevangen in een groepje van 14 à 16 baby’s en kruipers met vier 

kinderbegeleidsters. Doorheen de dag kan deze groep ook opgesplitst worden in twee 

kleinere groepjes door middel van een schuifdeur. Werken in kleinere groepjes heeft 

een positieve invloed op het welbevinden en betrokkenheid van de kinderen.  

We vinden het heel erg belangrijk om een veilige en gezellige omgeving te creëren 

voor kinderen door onder meer een gevarieerd aanbod aan materialen in verschillende 

speelhoeken, een familiemuur met foto’s van de gezinsleden, … In de zomer kunnen 

de kindjes ook buiten spelen in de tuin.  

In ons kinderdagverblijf bieden we rust en geborgenheid voor de allerkleinsten. We 

kijken en luisteren met aandacht naar de signalen van de kinderen: we volgen het ritme 

van het kind tot ongeveer de leeftijd van 1 jaar.  



Alvorens te starten in de leefgroep van de peuters, kunnen de kindjes al eens gaan 

meespelen bij de peuters en kennismaken met de begeleidsters. We laten hen 

geleidelijk aan ook wennen aan de overgang naar een vast dagschema in de leefgroep 

van de peuters. 

• Aankomst 

Na het ontbijt en de ochtendverzorging, kan je kindje vanaf 7 uur naar de opvang 

komen. Bij aankomst nemen we de tijd om jullie te verwelkomen en informatie uit te 

wisselen over je kind: hoe en wanneer heeft je kindje gegeten en geslapen, hoe is de 

nacht verlopen, hoe voelt het kind zich enz. 

In het kinderdagverblijf is eveneens een borstvoedingslokaal. Je kan van dit lokaal 

gebruik maken om je kind te voeden voor het afzetten of na het ophalen. Ook tijdens 

de dag kan je je kindje hier borstvoeding komen geven indien dit haalbaar is.  

• Dutje(s)  

Wie moe wordt, kan in de afzonderlijke slaapruimte een dutje doen (jonge baby’s tot 6 

maanden slapen nog in de leefgroep). Elk kind heeft zijn eigen bed met een slaapzak 

in de slaapruimte. De baby’s slapen tijdens de dag volgens hun behoefte aan rust.  

• Voeding 

We geven, afhankelijk van de laatste maaltijd en/of wanneer ze aangeven honger te 

krijgen,  melkvoeding (bewaarde borstvoeding of flesvoeding) aan de baby’s. Aan de 

oudere kindjes wordt rond 10 uur een beker soep aangeboden. De andere kindjes 

drinken soep bij de maaltijd. Zowel de soep als het water worden van jongs af aan in 

een open beker aangeboden.  

Tussen 10.30 en 13 uur wordt de groentepap aangeboden. Deze maaltijd wordt bereid 

door de keuken van het woonzorgcentrum en afgewerkt in het kinderdagverblijf 

afhankelijk van de noden en leeftijd van je kind (met vlees en vis en/of met meer 

structuur). 

We kiezen ervoor om de eetmomenten zoveel mogelijk individueel of in een klein 

groepje te laten plaatsvinden, aangezien het een belangrijk interactiemoment is tussen 

het kind en de begeleider. De kinderen die zelfstandig kunnen zitten, gaan samen met 



een paar leeftijdsgenoten aan een tafeltje eten en worden zo stapsgewijs 

aangemoedigd om zelfstandig te eten. 

Vanaf 14.30 uur kan er fruitpap of een ander tussendoortje gegeten worden zoals fruit 

en rauwe groenten, plattekaas met fruit, havermoutpap, pannenkoekjes, 

boterhammetjes met beleg, humus enz. 

• Verzorging 

Naast de eetmomenten zijn er ook de verzorgingsmomenten, waar we inzetten op een 

sterke interactie tussen de begeleider en het kind. We nemen de tijd om alle 

handelingen te benoemen en een fijn een-op-een moment te creëren. Voor de oudere 

kinderen die interesse tonen, is het mogelijk om reeds kennis te maken met een 

potje/wc’tje. Wij maken bij de verzorging gebruik van GALENCO & MUSTELA voor het 

reinigen van de billetjes. Koortswerende middelen, fysiologisch serum en EHBO-

middelen zijn aanwezig in het kinderdagverblijf. Je brengt zelf luiers mee. 

• Informatie over je kind 

Foto’s: Naast de dagelijkse mondelinge communicatie vinden we het belangrijk om 

jullie ook te laten zien hoe je kind zich voelt tijdens de dag en wat hij/zij graag doet bij 

ons.   

Het digitale heen-en-weerschriftje: Via dit schriftje krijg je informatie over je kind 

inzake ziekte, slapen en eten, zindelijkheid enz. Daarnaast kan je ook lezen/zien welke 

activiteiten hebben plaatsgevonden. 

ZiKo-Vo observatie: In elke leefgroep wordt een ZiKo-Vo observatie van je kind 

afgenomen door de begeleidster(s) en in samenwerking met de pedagogisch 

ondersteuner. Aan de hand van deze observatie kunnen we jullie laten weten hoe je 

kind zich voelt in de opvang en hoe betrokken hij/zij speelt. We bespreken dit met jullie 

en wisselen informatie uit over je kind. 

Tevredenheidsenquêtes:  

We werken met digitale tevredenheidsenquêtes om na te gaan hoe jullie de opvang 

van jullie kindje ervaren. Deze vragenlijsten worden 3X verstuurd per opvangperiode. 

Jullie feedback is heel belangrijk voor ons, geef zeker jullie opmerkingen en 

suggesties door! 



3. Wat neem je mee?  

 

• Een pak luiers. 

• Twee tutjes voorzien van de naam van jouw kindje en een knuffel indien jouw 

kindje hier nood aan heeft. 

• Voldoende gemakkelijke reservekledij: hou er rekening mee dat baby’s snel 

groeien; voorzie dan ook op tijd reservekledij in grotere maatjes. Vermijd kledij 

met extra veel drukknopen of kledij uit één stuk (zoals een broekpak).  

• Herbruikbaar zakje voor vuile kledij. 

• Pyjamabroekje voor tijdens de dutjes. 

• Melkvoeding: poedermelk of borstvoeding. Op de verdeeldoos en/of het flesje 

schrijf je duidelijk de naam van je kind, de datum (van afkolven) en de 

hoeveelheid. Je voorziet per voeding een propere fles en brengt deze elke 

dag opnieuw mee.  

• Pantoffels of extra kousen voor in de leefruimte. 

• Oorbellen een kettinkjes zijn niet toegelaten in het kinderdagverblijf. 

• Ringmap: in de ringmap zullen we gedurende heel de opvangperiode foto’s en 

documenten van jouw kindje verzamelen. Op het einde van de opvangperiode 

kan je dit dan mee naar huis nemen.  

 

Heb je nog praktische vragen over de overgang naar de kinderopvang? Maak je je wat 

zorgen over de borstvoeding, de slaap- of eetgewoontes van je baby? Aarzel zeker 

niet om in gesprek te gaan met de kinderbegeleidsters, verantwoordelijke of 

pedagogisch ondersteuner. Zij bieden een luisterend oor en willen je hierbij 

ondersteunen.   

 

Welkom in het kinderdagverblijf ’t Druifje! 

 

 


