
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KINDERDAGVERBLIJF DE BURCHT - ZONZOLDER 

 

 



VOORWOORD 

Hallo lezers, 

Wisten jullie dat we enkele jaren geleden een heuse krant hadden in ons 

kinderdagverblijf? 

Het digitale tijdperk nam echter de overhand en stilaan verdween onze krant en werd 

onze website opgebouwd. 

Omdat wij jullie toch graag uitgebreid willen informeren blazen we ons krantje terug 

nieuw leven in.  

Wij streven ernaar jullie tweejaarlijks een editie van onze krant te kunnen meegeven. 

In dit nummer vinden jullie: 

...Werken in uitvoering 

...21 jaar 

...Teambuilding 

...Belangrijke data 

...Tips van Kind en Gezin: zindelijkheidstraining 

...Mogen we even iets vragen? 

...Vakantieplanning 

...Praktisch 

...Kunst 

...Kinderen aan het woord 

 

 

 

 

 

 



 

Er is heel wat veranderd het afgelopen werkjaar. 

Graag zetten we alles voor jullie op een rijtje en geven we wat meer info: 

Baby's: 

In het lokaal van de baby's werd het houten hek verwijderd en werden de eetstoelen, 

relaxen en bureau van plaats veranderd. Zo is er een duidelijker overzicht en meer 

bewegingsruimte voor de baby's. 

Er werd een nieuw veiligheidshek aangekocht om, indien nodig, de speelruimte van de 

eetruimte af te scheiden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kruipers: 

In de kruipergroep werd een apart hoekje gecreëerd waar de kinderen rustig kunnen 

spelen. 

De tafel van de begeleidsters werd verplaatst zodat er een nog beter overzicht is op de 

spelende kinderen en de slaapkamer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lopers: 

De begeleidsters van de lopergroep toverden hun vroegere eethoek om tot een leuke 

speelhoek voor de kinderen. De tafels en stoelen staan nu in de leefruimte. 

Zo kunnen de kinderen in groepjes spelen en hebben ze extra uitdagingen. 

Het bureau van de begeleidsters werd ook hier verplaatst om een beter overzicht te 

creëren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Peuters: 

In het lokaal van de peuters werd de tussenmuur van de kleine slaapkamer en de 

leefruimte verwijderd. Zo is er tijdens het slaapmoment optimaal overzicht over zowel 

de kleine als de grote slaapkamer. 

De nieuw aangekochte kleurrijke stoeltjes kunnen makkelijk gestapeld en opzij 

geschoven worden waardoor er extra bewegingsruimte gecreëerd wordt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zonzolder ( buitenschoolse opvang): 

Op onze zonzolder werd 2 nieuwe hoeken  ingericht: 

- Een hoek waar de oudere kinderen hun huiswerk kunnen maken en nadien een 

gezelschapsspel kunnen spelen. 

- Een lees - en lounge hoek waar de kinderen gezellig een boek kunnen lezen of gewoon 

wat kunnen relaxen en vertellen. 

We maakten een welkomstboekje voor de nieuwe kids waarin we info geven over onze 

werking, de begeleiders voorstellen, een woordje uitleg geven over onze verschillende 

speelhoeken en peilen naar de voorkeur van spelmateriaal/ activiteiten van de kinderen.  

 

 

 

- 

 

 



 Keuken/ logistiek/ algemeen: 

- Alle lichten binnen het kinderdagverblijf en de zonzolder werden vervangen door LED 

lampen en er werden enkele extra lichtpunten bijgeplaatst. 

- In september voerden we ons nieuw beveiligingssysteem in: nieuwe slagboom, nieuwe 

kaartlezer en nieuwe gebruikerskaarten. Na enkele kinderziektes en technische 

storingen lijkt alles goed te werken. 

We merken wel op dat sommige gebruikerskaarten plots niet meer werken en ook niet 

meer geactiveerd kunnen worden. We raden aan om de kaarten niet bij anderen  

( magnetische) kaarten te bewaren. 

 

- Het keukenteam zorgt dagelijks voor versbereide en gezonde maaltijden voor alle 

Burcht kinderen. Er wordt rekening gehouden met de adviezen van Kind en Gezin. 

Blijvende en/of volledige afwijking van het basismenu kan enkel op voorschrift van arts 

of diëtist(e). Onze keuken voldoet aan de voorwaarden van de algemene 

voedingsmiddelenhygiëne (HACCP-plan) en wij beschikken over een vergunning van de 

Algemene Eetwareninspectie van het Ministerie Van Sociale Zaken, Volksgezondheid en 

Leefmilieu (vergunningsnummer 1320/96/0198). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 21 JAAR DE BURCHT 

Reeds 21 jaar zorgen wij voor de dagelijkse opvang van onze  

kinderen. 

Tijdens ons laatste Nieuwjaarsetentje deden we een kleine rondvraag: 

1. Hoeveel luiers worden er op jaarbasis ( ongeveer) gebruikt in ons kinderdagverblijf?  

 

2. Hoeveel warme maaltijden worden er jaarlijks ( ongeveer) bereid? 

 

3. Hoeveel broden worden er jaarlijks gegeten door de kinderen van het 

kinderdagverblijf en de zonzolder? 

 

4. Hoeveel kilometers leggen de begeleiders van de zonzolder jaarlijks af wanneer ze de 

kinderen van school halen? 

 

5. Hoeveel kinderen werden er de voorbije 21 jaar opgevangen in ons kinderdagverblijf? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

We werken niet alleen met collega's per groep maar ook in team. 

Om onze samenwerking te stimuleren en een gezellige teamsfeer te creëren organiseren 

we regelmatig een activiteit. 

Zo is er jaarlijks een Nieuwjaarsetentje om het voorbije jaar af te sluiten en een 

zomeretentje om onze vakantie in te luiden. 

Tussendoor plannen onze collega's leuke activiteiten zoals een heuse voetbalmatch, een 

barbecue, ontbijt op zolder,... 

Er wordt niet enkel gefeest maar ook gewerkt aan bijscholing en vorming. 

- In september 2014 volgden alle medewerkers van het kinderdagverblijf en de 

buitenschoolse opvang de opleiding: Levensreddend handelen bij kinderen. Deze vorming 

wordt om de twee jaar herhaald. 

- Alle collega's van de zonzolder volgden een opleiding tot gemachtigd opzichter. 

- De officiële vormingsinstanties houden ons op de hoogte van hun aanbod zodat we 

individuele vorming op pedagogisch en creatief vlak kunnen aanbieden aan onze 

medewerkers. 

- 8 keer per jaar ontvangen we het pedagogisch tijdschrift KIDDO boordevol met 

vakgerelateerde onderwerpen. 

 

 

 

 

 

 



BELANGRIJKE DATA  

* Vanaf maandag 13/07/2015 zijn wij 3 weken gesloten voor onze  

jaarlijkse vakantie. We vliegen er weer in op maandag 03/08/2015. 

 

* Vrijdag 28/08/2015: Ontbijt op de zonzolder voor alle zonzolderouders, kids en 

collega's. 

 

* Resterende sluitingsdagen in 2015:  

 Maandag 17 augustus 2015: vervangdag van zaterdag 15 augustus 2015 

 

 Maandag 28 september 2015 : jaarmarkt Londerzeel = vormingsdag personeel 

( Onze parking is dan niet bereikbaar vanaf donderdag namiddag tot en met 

dinsdag 14 uur) 

 

 Woensdag 11 november 2015 : Wapenstilstand – Sint Maarten 

 

 Kerstvakantie van donderdag 24 december 2015 t/m vrijdag 1 januari 2016  

 

* Sint: Het bezoek van deze grote kindervriend zal nog even duren maar noteer toch al 

volgende datum in de agenda: vrijdag 04/12/2015. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TIPS VAN KIND EN GEZIN: Zindelijkheidstraining  

Fasen 

Belangrijk is dat een kind er rijp voor is om op het potje te gaan. 

 Plassen als reflex  

Een kind plast tot ongeveer 12 maanden automatisch bij een volle blaas.  

 Meer ‘bewust’ plassen  

Vanaf 12 maanden kan een kind bewuster het plassen op gang brengen of doen 

ophouden.  

 Interesse voor plassen en stoelgang 

Tijdens de peuterpuberteit krijgt een kind toenemende interesse voor wat te maken 

heeft met zindelijkheid: het wil meelopen naar het toilet met ouders, broer of zus, 

het kijkt geboeid als de wc wordt doorgetrokken, het wil zijn stoelgang zien die in 

de luier zit, het heeft interesse voor boekjes die gaan over het potje of stoelgang. 

Interesse hebben voor zindelijkheid is een belangrijke stap om zindelijk te worden.  

 Overdag zindelijk worden  

Zindelijk worden gaat stap voor stap met ‘ongelukjes’ tussendoor. Een kind wordt 

zindelijk tussen 2 en 5 jaar. Het is zindelijk als het voelt dat het ’pipi’ of ‘kaka’ moet 

doen en dat doet op het potje of op het toilet.  

Sommige ouders laten hun kind vroeger dan ze er klaar voor zijn hun behoefte doen 

op het potje. Het gaat dan eerder om het op regelmatige tijdstippen opvangen van 

urine of stoelgang. Het kind zal wel plassen bij het zien van het potje, maar het 

verschil met echt zindelijk worden is dat bij zindelijk worden het kind zelf aandrang 

voelt en dan gebruik maakt van het potje.  

 ’s Nachts zindelijk worden 

Het kind zal ’s nachts meestal vanzelf droog blijven, nadat het een paar maanden 

overdag zindelijk is en het blaasvolume groot genoeg is om de urine van ’s nachts te 

bevatten. 

Voorwaarden voor het starten 

Er zijn 3 voorwaarden waaraan het kind moet voldoen voordat het zindelijk kan worden. 

 Lichamelijk rijp zijn  

Het kind voelt dat het moet plassen en is lichamelijk in staat de spieren rondom de 

blaas en de sluitspieren onder controle te houden. Meestal is dat zo als het kind 

droge periodes heeft van minimaal 2 uur.  

 Begrijpen  

Het kind kan een verband leggen tussen aandrang voelen om te plassen en het potje. 

Het helpt als het voldoende begrijpt en zich beperkt kan uitdrukken met taal (bv. 

het kan duidelijk maken dat het moet plassen, het begrijpt woorden als potje, 

plassen, …).  

 Willen  

Rond de leeftijd waarop het kind zindelijk wordt, zit het volop in zijn 



peuterpuberteit. Het ontdekt zijn eigen wil. Het koppig gedrag van het kind maakt 

het soms moeilijk.  

Starten met het potje 

Start op een rustig moment waarop er tijd is om met het kind bezig te zijn. 

Een mogelijkheid is om het kindje de hele dag zonder luier te laten lopen. Het voelt zo 

beter als het nat is. Als het kindje makkelijk kledij aanheeft, kan het die zelf naar 

beneden trekken als het wil plassen. 

Je kan een kind ook op regelmatige tijdstippen op het potje of het toilet zetten. 

Herhaal dit ongeveer om de 2 uur bv. na het wakker worden en na de maaltijden. Het 

kind vaker laten plassen heeft geen zin, het moet immers een volle blaas hebben. 

Vraag regelmatig aan het kind of het moet plassen. Het leert dan bewuster om te gaan 

met het gevoel van een volle blaas. 

 Een goed potje biedt voldoende steun aan de rug en aan de voetjes van het kind, 

zodat het stabiel kan zitten.  

 Laat zowel jongens als meisjes zittend plassen, in hurkzit met het broekje voorbij de 

knietjes geschoven, de beentjes wat open en met goed gesteunde voetjes. In die 

houding kunnen de bekkenbodemspieren goed ontspannen. Staand plassen voor 

jongens is niet aan te raden, omdat ze zo leren om de urine naar buiten te persen, 

terwijl plassen juist vanuit een ontspannen positie moet gebeuren. 

Tips 

 Geef een kind rustig de tijd om te plassen. Plassen lukt beter als het zich 

ontspannen voelt. Het heeft geen zin het langer dan 5 min. te laten zitten.  

 Reageer positief als een kind goed op het potje blijft zitten of als het een plasje 

heeft gedaan. Beloon het met een applausje, roep eens ‘hoera’, geef wat extra 

aandacht, geef het een knuffel, …  

 De eerste dagen moet een kind wennen. Verwacht je dus aan ongelukjes. Geef er zo 

weinig mogelijk aandacht aan en wordt zeker niet boos. Dat helpt het kind om 

ontspannen te blijven. Als er na een week geen enkele vooruitgang is, stop dan enkele 

weken.  

 Het is belangrijk dat ouders en opvang gelijktijdig starten. 

Boekjes: 

 

 

 

 

BRON: www.kindengezin.be/ontwikkeling/zindelijkheid 



MOGEN WE EVEN IETS VRAGEN?  

 

Alle ouders krijgen bij het beëindigen van de opvang een enquête mee.  

Daarin peilen we naar de algemene tevredenheid over het verloop van de opvang. 

De resultaten van deze enquêtes zijn tot op heden positief, wat wij natuurlijk heel fijn 

vinden.  

 

Enkele aandachtspunten en onze aanpak hiervan: 

 Op voorhand een planning geven wanneer Max, de klaspop van de peuters, mee 

naar huis gaat zodat de ouders dit bezoekje kunnen inplannen. We maken enkele 

weken op voorhand een schema en hangen dit uit in de inkomhal van de peuters. 

 Via het heen en weer boekje af en toe wat meer persoonlijke info geven i.p.v. 

enkel het dagverloop of info betreffende de voeding en verzorging. Vooral bij de 

lopers en de peuters wordt er info gegeven betreffende het dagverloop. 

Wanneer er een leuke anekdote of andere info te melden valt noteren we dit in 

het heen en weer boekje. Uiteraard is er ook steeds gelegenheid om mondeling 

info uit te wisselen tijdens het breng en/ of afhaalmoment.  

 Een bijeenkomst organiseren voor de ouders van het kinderdagverblijf en de 

zonzolder. Op het einde van de zomervakantie organiseren de begeleiders van de 

zonzolder een ontbijt voor alle kinderen en ouders van de zonzolder. Tijdens het 

jaarlijks bezoek van de Sint staan ons kinderdagverblijf en de zonzolder open 

voor alle ( groot)ouders en is er gelegenheid tot een praatje met elkaar en met 

de begeleiders. 

 Meer foto's op de website: we proberen onze website up-to-date te houden en 

jullie regelmatig sfeerbeelden mee te geven van de verschillende groepen. 

Afhankelijk van de thema's en nieuwe activiteiten worden er extra foto's 

genomen.  
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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 

- Onze peuters gaan op uitstap naar de kinderboerderij in Bornem 

- De lopertjes gaan iedereen verwennen met lekker eten 

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

allerkleinsten doen mee.                    PLANNING: 

*MAANDAG  03/08  EN DINSDAG 04/08: 

GROEN 

*WOENSDAG 05/08 EN DONDERDAG 06/08:                                                                                  

BLAUW 

* VRIJDAG 07/08 EN MAANDAG 10/08: 

ROOD 

* DINSDAG 11/08 EN WOENSDAG 12/08: 

PAARS/ ROZE 

*  DONDERDAG 13/08: 

ORANJE/ GEEL 

* VRIJDAG 14/08: 

REGENBOOGDAG (KLEURRIJKE KLEDIJ) 

Wij nodigen IEDEREEN uit om zich te kleden in onze themakleuren. 

 

- Ook op de Zonzolder is er één al bedrijvigheid: 

Week 1: Onder water 

Week 2: Sport: ochtendgymnastiek in sportieve outfit op muziek 

Week 3: Ik ben ik, jij bent jij 

Week 4 : Zonzolder op zijn kop 

Week 5: Beroepen: bezoek aan de bib van Londerzeel 

Week 6: Eten 

Naar jaarlijkse gewoonte plannen we ook een uitstap naar de Sint Pietersburcht in 

Puurs. 



PRAKTISCH 

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 16 u. 

- We laten de kinderen extra drinken en zorgen voor voldoende afkoeling. 

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

goed weer meteen kunnen buiten spelen. Er staat in de inkomhal van de lopers en de 

peuters een bus zonnecrème ter beschikking voor ouders die dit thuis vergeten zijn. De 

kinderen worden na hun middagdutje opnieuw ingesmeerd met zonnecrème van het 

kinderdagverblijf ( Ambre solaire factor 50).  

Markt op dinsdag: 

Op vraag van de politie en de marktkramers geven wij nog even de info mee betreffende 

het traject op dinsdag ochtend: 

 Enkel ouders met een kind aan boord mogen stapvoets over de markt rijden tot 

aan het kinderdagverblijf. 

 De markt moet autovrij zijn om uiterlijk 7 u 45. 

 Alle ouders ontvangen een herkenningskaart. Deze kaart dient achter de voorruit 

van de wagen gelegd te worden. 

TRAJECT VOOR HEENRIJDEN (BRENGEN VAN KINDEREN) :  

    GILDENSTRAAT –  MARKT(ACHTER DE KERK) – BURCHT. 

TRAJECT VOOR TERUGRIJDEN :  

BURCHT – MARKT (VOOR DE KERK) – BRUSSELSESTRAAT.   

 

 

 

 

 

 

 

 



 KUNST 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



Een zomerhoedje van de peuters  

( uitknippen, op karton plakken, elastiekje aan en opzetten) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

En ook onze zonzolder kids maakten enkele mooie vakantietekeningen om bij weg te 

dromen... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

KINDEREN AAN HET WOORD: 

Ik wil op reis ... 

... naar zee want daar kan je een zandmannetje, zandvis en ook zandkastelen maken om in 

te wonen. 

... naar Hawaï want daar is het lekker warm en een mooie blauwe zee. Er zijn ook  

palmbomen, kiwibomen en bananenbomen. 

... naar Bali want daar zijn aapjes ( ze zijn wel gevaarlijk want ze durven stelen). 

... naar Plopsaland want Bumba is daar. 

... naar een zwembad met veel golven. 

... naar een kasteel om prinses te worden. 

... met mijn fietsje. 

... met het vliegtuig maar ik weet niet naar waar. 

... naar Plopsaqua met grote glijbanen. 

... naar Frankrijk met heel mijn familie. 

... naar mijn tuin in mijn zwembad. 

Indien jullie de alle kunstwerken en foto's graag in kleur willen bewonderen neem 

dan een kijkje op onze website! 


