
Welkom bij de vlindertjes en de zonnetjes 

Met Cindy - Céline – Nicolette - Isabelle en Melanie als vaste begeleidsters 

 

Je kindje wordt stilaan een flinke peuter en zal in het kinderdagverblijf ‘t Druifje weldra 

opgevangen worden in een nieuwe leefgroep.  

In onze peutergroep kunnen 14 tot maximum 16 peuters opgevangen worden. Deze 

groep kan opgesplitst worden in twee kleinere groepjes door middel van een 

schuifdeur, zodat de begeleide activiteiten in kleine groepjes kunnen plaatsvinden. 

Een positieve sfeer is van belang voor de kindjes om zich veilig te voelen en te leren 

uit hun ervaringen. We richten daarom de leefgroep gezellig in, met onder meer een 

familiemuur met foto’s van elk gezin.  

Er is een vaste structuur in de dagindeling die zorgt voor voorspelbaarheid en rust. 

Zo is er een onthaalmoment bij de start van de dag, zijn er meerdere vaste 

potjesmomenten en een taalactiviteit voor het slapengaan. De zelfstandigheid en 

zelfredzaamheid van de peuters wordt door de begeleidsters gestimuleerd doorheen 

het dagschema (bijvoorbeeld zelf schoentjes uitdoen, eten opscheppen, mondje 

proper maken na het eten enz.).  

Ook in deze ruimte hebben we verschillende speelhoeken waar je kind vrij kan 

spelen en actief kan ontdekken op zijn of haar eigen ritme. Er worden voldoende 

materialen en activiteiten voorzien, afgestemd op de interesses van de kinderen. 

Daarnaast wordt er veel aandacht besteed aan beweging: in de polyvalente zaal 

kunnen de kinderen lopen, fietsen, klimmen en ook buiten spelen. De tuinen worden 

eveneens ingericht op maat van de kinderen met een gevarieerd aanbod en 

natuurelementen. 

 

 

 

 

 



1. Hoe ziet een dag bij de peuters er uit?  

 

• Aankomst en onthaal 

Na het ontbijt en de ochtendverzorging kan je peuter vanaf 7 uur naar de opvang. Bij 

aankomst nemen we de tijd om jullie te verwelkomen en informatie uit te wisselen over 

je kind. Voor een vlotte groepswerking vragen we om je kind ten laatste om 9 uur 

naar de opvang te brengen. 

We starten onze dag met een kort onthaalmoment, waarna de peuters de keuze krijgen 

om vrij te spelen en/of deel te nemen aan een begeleide activiteit. Voor de begeleide 

activiteiten kiezen we om in kleine groepjes te werken. Er wordt voldoende aandacht 

besteed aan afwisseling binnen de verschillende ervaringsgebieden. 

• Verzorging 

Rond 9 uur is er een eerste verzorgingsmoment met een gezamenlijk potjesbezoek 

waarbij de peuters kunnen wennen aan (het zitten op) een potje en zo geleidelijk aan 

zindelijk worden. Het zindelijk worden verloopt meestal geleidelijk aan en steeds in 

samenspraak met de ouders. We merken dat jonge kinderen leren van elkaar door de 

positieve groepssfeer tijdens het potjesmoment. We hebben ook een infobrochure die 

je zal ontvangen. 

• Voeding 

Om 10 uur wordt er verse soep aangeboden.   

Rond 11 uur is het tijd voor de warme maaltijd. Deze maaltijd wordt bereid door de 

keuken van het woonzorgcentrum en afgewerkt in het kinderdagverblijf. Het menu van 

de week kan je steeds raadplegen in de gang van het kinderdagverblijf. Er wordt 

gezorgd voor voldoende afwisseling en seizoensgebonden groenten. De kinderen 

krijgen ook wekelijks vis en regelmatig een vegetarisch gerecht. Voor het aan tafel 

gaan, wassen de peuters hun handjes in de badkamer.   

De peuters worden betrokken bij de organisatie van het eetmoment: slabben uitdelen, 

eten uitscheppen, water inschenken enz. Ze zitten in kleine groepjes met een 

begeleidster en eten zo veel mogelijk zelfstandig. Na de maaltijd wordt er een stukje 

fruit en water aangeboden. De peuterleeftijd en de bijhorende ‘nee-fase’ kan leiden tot 



tijdelijk moeilijker eetgedrag. Als kinderdagverblijf hebben we ons eigen eetbeleid 

uitgewerkt. Heb je vragen hieromtrent, contacteer dan zeker de pedagogisch 

ondersteuner.  

Rond 15 uur wordt er een gezond tussendoortje aangeboden: fruit, platte kaas, 

boterhammen, yoghurt, pudding en havermoutpap staan afwisselend op het menu. Er 

wordt ook getracht enkele keuzemogelijkheden te bieden. Deze tussendoortjes kan je 

terugvinden op de menu op het infobord aan de leefgroep. 

Er wordt doorheen de dag op verschillende momenten water aangeboden. In de 

zomer hebben de kinderen hun eigen drinkbeker en kunnen ze deze zelf nemen 

wanneer ze dorst hebben.  

Om 17 uur krijgen de kinderen nog een stukje fruit en water alvorens naar huis te 

gaan.  

• Middagdutje 

Na de middagmaaltijd is het tijd voor een potjesbezoek om ons vervolgens klaar te 

maken voor een middagdutje. De kinderen worden gestimuleerd om zelfstandig hun 

kleren aan en uit te doen. Ze krijgen een eigen mandje om hun kleertjes in te leggen.  

Na de verzorging is er nog even tijd voor een rustig snoezel moment of een activiteit 

rond taalstimulering (boekje, liedje, poppenkast enz.). Tussen 12 en 12.30 uur worden 

de kinderen in bed gelegd.  

De peuters slapen in een veldbedje met een zaklaken waar ze zelf in en uit kunnen. 

Er blijft een begeleidster bij de kinderen tijdens het slapen. De kindjes die wakker 

worden kunnen gaan spelen in de leefruimte.  

Na het middagdutje is het weer tijd voor een potjesbezoek en om ons volledig aan te 

kleden voor we aan tafel gaan voor het vieruurtje (zie ‘voeding’). 

De kinderen in de leefgroep van de peuters worden van 16 tot 18 uur samen 

opgevangen en kunnen vrij spelen in de verschillende speelhoeken. Vanaf 16 uur kan 

je je kind komen ophalen.  

 

 



• 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! 

2. Wat neem je mee? 

  

• Een pak luiers; geen luierbroekjes.  

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

jouw kindje hier nood aan heeft. 

• Voldoende reservekledij: indien je kindje gestart is met de 

zindelijkheidstraining vragen we extra broekjes, slipjes en kousen mee te 

brengen. 

• GEEN ROMPERS: aangezien alle peuters mee wennen en oefenen op de 

toiletjes en potjes, vragen we om je kind geen romper (body) meer aan te doen 

als hij/zij naar de opvang komt.  

• Gemakkelijke kledij: peuters leren om zelf sokjes, schoentjes en broekjes uit 

te doen. Voorzie dan ook gemakkelijke kledij voor je kind.  



• Speelkledij voor buiten: voorzie gepaste schoenen en aangepaste kledij zodat 

we buiten kunnen spelen (bv. jas, muts, pet of hoedje voor in de zomer ...). 

• Familiefoto’s (maximum 1 A4): voor onze familiemuur. 

• Pantoffeltjes of extra kousen voor in de leefruimtes. 

• Oorbellen en kettinkjes zijn niet toegelaten in het kinderdagverblijf. 

 

Heb je praktische vragen over de overgang naar de peuters? Maak je je wat zorgen 

over de slaap- of eetgewoontes, de zindelijkheid of de ontwikkeling van je kindje? 

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! 

 

 


