kinderdagverblijf de troetelbeer

Dagindeling
7u-8u30
onthaal: de kindjes worden onthaald, ze krijgen een plaatsje in de speelhoek
of we nemen ze even op schoot als ze wat onrustig zijn. We vragen de ouders om het nodige
uit de tassen te halen zoals flesjes en melkpoeder verdeler, eventueel medicatie . Diegene
die nog moeten eten, krijgen eerst en vooral hun ontbijt of flesje melk ( dit wordt
meegebracht door de ouders), liefst het onbijt thuis geven, we willen dit wel bij uitzondering
eens doen. Ondertussen kunnen andere kindjes vrij spelen. Afwerking van het ontbijt.
Indien het kind geen drank mee geeft wordt er altijd water aangeboden.
8u30 Er is een gezamelijk onthaalmoment op het kussen, we lezen dan een verhaaltje of
we vertellen wat over de foto muur, dit is kort omdat de aandacht van kleintjes ook maar
zeer kort is. Na het onthaalmoment (+/- 9u) worden de kleintjes (-1jaar) verzorgd en in bed
gestopt.
Dan starten we het activiteitenmoment: hier worden verschillende dingen gedaan;
Geknutseld rond een thema, buiten spelen, boswandeling, blokken, auto’s, poppen, boekjes
lezen, liedjes zingen,…We luisteren naar wat kinderen graag willen en gaan op het aanbod
in. Hier wordt ook gewerkt ter voorbereiding van de kleuterklas, leren knippen, materiaal
ervaren zoals wasco’s, kleurpotloden, stiften, verf, scheuren van papier, kleven van
verschillende materialen,… We bieden de activiteiten aan en het kind kan vrij op het aanbod
afkomen, indien het totaal geen interesse toont trachten we het te stimuleren maar zeker
NIET te forceren. Het kind is dan nog niet klaar voor deze fase!

Rond 10 uur worden de kindjes die wakker zijn uit bed gehaald en verzorgd, ook wordt hier
de activiteit afgerond. Iedereen (vanaf 2 jaar) gaat op het potjes of worden verluierd en
gaan dan een half uurtje buiten spelen. Dit is wat afhankelijk van het weer, als het mooi
weer is wat langer dan anders. Baby’tjes krijgen hun groentenpap en/of flesje. Om 9u

wordt er soep aangeboden aan de oudere kindjes. Rond 11 uur gaan we aan tafel om te
eten. Het aanbod is heel gevarieerd: aardappeltjes,rijst, pasta/groentjes/vlees,vis,
vegetarisch. Vanaf een zekere leeftijd krijgen ze de kans om zoveel mogelijk zelfstandig te
eten en te drinken. We voelen wat aan voor wat het kind klaar is. Ze krijgen altijd de
mogelijkheid om nog eens bij te nemen en krijgen na hun eten altijd water aangeboden in
een aangepaste beker.
Na het eten ruimen we allemaal samen op, wordt er een verhaaltje voorgelezen en worden
de kindjes één voor één verschoond en in bed gestopt ofwel klaar gemaakt om naar huis te
gaan. De kindjes krijgen rust van ongeveer 12u tot 15u of langer indien nodig. We houden
ons aan deze tijd omdat het kind die rust echt wel nodig heeft om te groeien en gezond te
zijn. Indien ze huilen word er gekeken naar de oorzaak en eventueel uit bed gehaald. 15u
zijn de meesten wel wakker en halen we die ook eerst uit, verluieren en krijgen hun
vieruurtje, de ene keer: stukjes fruit, yoghurt (alleen voor kindjes ouder dan een jaar) en een
koekje of fruitpap, de andere keer met een boterham( ook enkel voor +1jaar) en water.
Nadien is er vrij spel binnen of buiten, eventueel afwerken van knutselwerkjes e.a.
Bij een verjaardag mag er gerust een cake, pannekoek, wafeltjes of afzonderlijke koekjes
meegbracht worden, zoals je wenst maar het hoeft niet. We proberen dan zelf iets te
maken, ze krijgen een kroon en een klein geschenkje mee naar huis. We maken er een leuke
dag van met de jarige centraal.
Vragen en suggesties zijn altijd welkom!
Ouders of grootouders zijn altijd welkom om eens een tijdje door te brengen samen met
ons.
De zindelijkheidstraining starten we rond 2 jaar of vroeger indien het kind het zelf aangeeft,
dit in overleg met de ouders!
Zo maken we er samen een fijne en leerrijke tijd van!!
Ruth, Lynn, Isabelle en Jolien

