
 

  

Beste ouders, 

De zomervakantie is in aantocht en binnenkort sluiten wij onze deuren voor 3 weken. 

Maar voor het zover is geven we jullie weer enkele nieuwtjes en wat info mee. 

In dit nummer vinden jullie: 

- Belangrijke data 

- Mogen we even iets vragen 

- Werken in uitvoering 

- Rode duivels 

- Groepen 

- Vakantieplanning 

- Ditjes en datjes 
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BELANGRIJKE DATA 

* Vanaf maandag 11/07/2016 zijn wij 3 weken gesloten voor onze  

jaarlijkse vakantie. We vliegen er weer in op maandag 01/08/2016. 

Op maandag 01/08 en dinsdag 02/08 kan u hinder ondervinden bij het brengen en 

afhalen van uw kind(eren) wegens de kermis. 

* We geven ook nog even de resterende sluitingsdagen voor 2016 mee: 

 Vrijdag 12 augustus 2016 : vervangdag van zondag 1 mei 2016.   

 Maandag 15 augustus 2016 : O.L.V. Hemelvaart. 

 Maandag 26 september 2016 : jaarmarkt Londerzeel = vormingsdag personeel. 

 Dinsdag 1 november 2016 : Allerheiligen. 

 Vrijdag 11 november 2016 : Wapenstilstand – Sint Maarten. 

 Vrijdag 23 december 2016 : vervangdag van zondag 25 december 2016.   

 Kerstvakantie van maandag 26 december 2016 t/m zondag 1 januari 2017 (5) 

 Zondag 25 december 2016 : Kerstmis.   

 

Hou zeker ook vrijdag 02/12/2016  al vrij voor het jaarlijks bezoek van Sint en piet. 

 

MOGEN WE EVEN IETS VRAGEN?  

Alle ouders kregen tot op heden bij het beëindigen van de opvang een enquête mee.  

Vanaf september 2016 zullen we een kleine enquête meegeven bij elk 

doorschuifmoment en aan het einde van de opvang. Zo kunnen we per groep peilen 

naar jullie tevredenheid en eventuele aandachtspunten gerichter aanpakken. De 

enquêtes mogen ( desgewenst anoniem) gedeponeerd worden in de brievenbus beneden . 

Uiteraard hoeven jullie niet te wachten tot de enquête om feedback te geven. 

Uit de enquêtes die we tot nu toe mochten ontvangen blijkt een algemene tevredenheid 

wat wij uiteraard heel fijn vinden. 

Enkele ouders gaven wel aan dat ze te weinig of geen info kregen over ons pedagogisch 

beleid en " straffen en belonen" binnen de leefgroepen. 

We verwijzen hierbij al even naar ons huishoudelijk reglement dat de ouders bij het 

begin van de opvang krijgen maar zullen ons de komende maanden toeleggen op het 

uitbreiden van deze info. 

 

 

 

 



 

 

 

 

WERKEN IN UITVOERING 

 

Jullie hebben waarschijnlijk de bedrijvigheid aan het gezondheidscentrum reeds 

opgemerkt. De firma Haïda Homes zorgt voor verbouwingswerken waardoor de 

binnenkant er binnenkort helemaal anders zal uitzien. Door deze werken was het 

huiswerklokaal van de zonzolder tijdelijk niet beschikbaar. Als alternatief werd er op de 

zonzolder een hoek ingericht als huiswerkruimte. 

 

RODE DUIVELS 

 

Net zoals 2 jaar geleden supportderden we weer voor onze rode duivels. We vroegen 

aan de ouders om onze kindjes op maandag 11/06, woensdag 22/06 en vrijdag 01/07 van 

rode kledij of accessoire te voorzien. Alle collega's kwamen " in het rood " en onze 

lokalen werden voorzien van gepaste voetbalversiering. 

Sfeerbeelden vinden jullie op onze website: 

http://www.vzwdeburcht.be/kdv-de-burcht/fotogallerij/algemeen/rode-duiveltjesdag-

2016/ 

GROEPEN 

* In de babygroep hangt sinds enkele weken een heus pronkstuk tegen de muur in de 

speelruimte. Een simpele MDF plaat kreeg een heuse make-over en werd omgetoverd tot 

een leuke kijk- en speelmuur. Onze baby's zijn er dol op. 

* 4 babybedjes waren aan vervanging toe en werden nieuw aangekocht. 

* Onze lopertjes werden verwend met een nieuwe glijbaan, eettafel en waterbak. 

* Aangezien veel van onze peuters op 01/09 naar school gaan brachten we een bezoekje 

aan de kleuterklassen van de Mini Virgo in Londerzeel. Onze peuters konden op deze 

manier al eens kennis maken met de kleuterklas en de activiteitjes.  

* Ook de peuters kregen een nieuwe glijbaan en een picknicktafel.  

* In de tuin van de zonzolder wordt binnenkort de zandbak vervangen door een 

alternatief speelveld. 

 

 



 

 

OUDERPARTICIPATIE 

* Naar aanleiding van moeder- en vaderdag nodigden de begeleidsters alle mama's en 

papa's van de peuters uit in de peutergroep. De ouders konden even meezingen tijdens 

het ochtendritueel en de kinderen toonden fier het symbolenlied. Tijdens de 

moederdagactiviteit was de regen grote spelbreker dus bleven we binnen. We kleurden 

samen mooie tekeningen, speelden op de mat, keken in de boekjes en maakten 

kunstwerken op het krijtbord. Tijdens de vaderdagactiviteit konden we wel buiten. We 

namen grote en kleine ballen mee naar het grasveld en toonden onze voetbalkunsten. 

Sfeerbeelden vinden jullie op onze website. 

* Het einde van de zomervakantie wordt op onze zonzolder afgesloten met een ontbijt 

voor alle zonzolderouders. 

* Het bezoek van Sint en piet is nog ver weg maar op deze dag staan onze deuren open 

voor alle ouders en grootouders om dit kinderfeest bij te wonen en dit samen te beleven 

met de kinderen en begeleiders. 

VAKANTIEPLANNING 

* Veel buiten spelen en genieten van het mooie weer 

* Wandelen op het Burchtdomein 

* Picknicken op het gras in de schaduw van de hoge bomen 

* Waterspelletjes 

* Het kinderdagverblijf kleurt rood, geel, groen,... tijdens de kleurenweken. Zelfs onze 

allerkleinsten doen mee 

* Ook op de Zonzolder is er één al bedrijvigheid: 

- Iedereen beroemd: uitstap naar bakkerij 't Broodhuys, kapsalon op de zonzolder, 

marktbezoek,... 

- Dromen en knuffels: dromenvanger maken, snoezelen in tenten, pyjamaparty,... 

- Kleuren: Fluodag met fluozoektocht, gekleurde pannenkoeken bakken,... 



- Letterfestival: bib bezoek, letterzoektocht, woordspelletjes,... 

- Ter land, ter zee en in de lucht: waterspelletjes, uitstap Sint Pietersburcht, 

wandeling naar Charels ijs,...  

DITJES EN DATJES 

Vanaf 1 september 2016 zullen kinderen onder de 1 jaar niet meer met hun knuffel in 

bed gaan. Dit in kader van wiegendoodpreventie. Uiteraard mag er nog steeds een 

knuffel aanwezig zijn in de leefgroep zodat deze troost kan bieden bij moeilijke 

momenten. 

Zomerperiode:  

Wanneer het buiten heel warm is en/ of er melding gemaakt wordt van een te hoog ozon 

gehalte in de lucht blijven onze kinderen binnen tussen 11 u en 15 u 30.  We laten de 

kinderen extra drinken en zorgen voor voldoende afkoeling.  

De kinderen slapen in body of hemd en slip. 

We rekenen er op dat de kinderen 's morgens reeds ingesmeerd zijn zodat ze bij heel 

goed weer meteen kunnen buiten spelen. De kinderen worden na hun middagdutje 

opnieuw ingesmeerd met zonnecrème van het kinderdagverblijf ( Ambre solaire factor 

50).  

 

Pedagogische ondersteuningsorganisatie: 

In kader van het nieuwe decreet van Kind en Gezin is elk kinderopvanginitiatief verplicht 

om samen te werken met een pedagogische ondersteuningsorganisatie. Er wordt gewerkt 

aan thema's en vragen die te maken hebben met de pedagogische kwaliteit van de 

opvang. Dit project staat nog in zijn kinderschoenen maar we houden jullie zeker op de 

hoogte van verdere ontwikkelingen. 

Gezonde voeding 

In kader van gezonde voeding binnen het kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang 

geven we graag nog even volgende aandachtspunten mee: 

Gelieve bij een traktatie voor verjaardag, afscheid,... enkel fruit mee te brengen. Dit 

mogen stukken fruit zijn maar ook fruitsla, fruitsaté's, ... Laat jullie creativiteit de 

vrije loop :-) 

De kinderen van de kruipers, lopers en peuters kunnen in het kinderdagverblijf 

ontbijten tot 8 u 15. 

Tijdens de vakantie mogen de kinderen van de zonzolder ontbijt mee brengen. 

We willen ook hier vragen om voor gezonde voeding te zorgen. Dus geen koffiekoeken, 

wafels, pannenkoeken, chocolade,... Alvast bedankt. 


