
 

 

Beste ouders, 

Het einde van dit jaar is weer in zicht. Graag willen we jullie langs deze weg alvast 

prettige feestdagen toewensen. 

Ook in 2016 vliegen we er weer in voor een jaar vol plezier met onze Burcht en 

Zonzolder kindjes. 

Zoals steeds werken we aan vernieuwing en ook vanaf volgend jaar zullen er enkele 

zaken wijzigen: 

1. E - facturen 

Vanaf volgend jaar zullen we werken met e-facturen. 

Jullie krijgen in het kinderdagverblijf maandelijks nog steeds de individuele 

aanwezigheidslijst mee die jullie kunnen controleren en handgetekend mogen 

terugbezorgen. 

Op basis daarvan wordt de factuur gemaakt en wordt deze verzonden via email. 

We geven nog een concrete startdatum mee.  

Ook het fiscaal attest wordt in april/ mei op deze manier verstuurd. 

2. Gezonde voeding 

De voeding in ons kinderdagverblijf wordt steeds vers bereid en de gevarieerde 

weekmenu's worden met veel aandacht voor afwisselende  en gezonde voeding opgesteld. 

Toch bleek er nog ruimte voor verbetering. Na overleg met ons team en opzoekwerk 

(Kind en Gezin) geven we graag volgende aanpassingen mee: 

 

 

 



 Ontbijt: De kinderen kunnen tot 8 u 15 ontbijt meenemen naar de kruiper- loper-  

en peutergroep. Wij willen nogmaals vragen aan alle ouders om in het kader van 

gezonde voeding geen koekjes, wafels, cornflakes,... mee te geven als ontbijt. 

Gelieve ook geen suikerhoudende dranken mee te brengen. De kinderen krijgen 

hier water bij het ontbijt. 

 Er worden geen koekjes gegeven als tussendoortje, enkel fruit. Er wordt in alle 

groepen veel water aangeboden op vaste tijdstippen. Kinderen die na 17 u blijven 

krijgen een rijstwafel of volkorencracotte en water. 

 De weekmenu's worden aangepast: 

- meer volkorenproducten ( volwaardige rijst, pasta, brood) 

- geen gepaneerde voeding  

- 2 x per week volwaardige vis 

- seizoensgroenten in de soep 

- geen choco, speculaaspasta op de boterhammen. Enkel mager vlees,  

suikervrije confituur of light smeerkaas ( onverzadigd vet). 

 Verjaardags- afscheidstraktaties: we vragen aan de ouders om enkel fruit mee 

te brengen. 

De vernieuwde weekmenu zal uithangen in de inkomhal van het 

kinderdagverblijf! 

3. Heen en weerboekjes 

Vanaf 01/01/2016 werken we bij de lopers en peuters met een nieuw heen - en 

weersysteem. Jullie zullen nog steeds individueel info krijgen i.v.m. het eten, slapen, 

verzorging en de activiteitjes maar met een nieuwe lay-out. We gebruiken hiervoor geen 

A5 schriftjes meer, maar een bestekmapje waarin dagelijks een nieuw infoblad komt. 

Dit mapje zal eenmalig aangerekend worden bij de ouders van de lopers en de peuters 

( = 1 € via de factuur). 

4.Tatertaal 

Volgend jaar  starten we met een project rond " Tatertaal"  in alle groepen van het 

kinderdagverblijf. Het doel hiervan is om op een speelse manier de taal te stimuleren . 

We informeren jullie uitgebreid verder bij aanvang en tijdens het verloop van dit 

project. 

 

 

 



5. Aquarium ( buitenschoolse opvang) 

Onze lagere schoolkinderen hebben terug een heus huiswerklokaal ( lokalen Kind en 

Gezin gezondheidscentrum). Dit is een aangename ruimte met veel plaats zodat alles vlot 

verloopt. 

5. Zonzolder 

Naar jaarlijkse gewoonte namen we deel aan de actie met witloof. Onze kinderen konden 

het groei- en kweekproces volgen op de zonzolder en maakten er nadien iets lekkers 

mee. 

Tijdens de herfstvakantie stond het thema " GELUKT" centraal. We mochten op onze 

laatste themadag op bezoek gaan naar het rusthuis Herfstvreugde in Londerzeel. We 

speelden samen met de bewoners spelletjes en vierden feest. 

Foto's van onze activiteiten vinden jullie terug op onze website. 

WIJ WENSEN JULLIE MET HEEL ONS BURCHTTEAM FIJNE 

FEESTDAGEN EN EEN FANTASTISCH 2016!!!!! 
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