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7 granen in fruitpap 
 

Vanaf de leeftijd van 6 maanden bereiden wij onze fruitpapjes met 3 verschillende soorten 
vers fruit en een kleine hoeveelheid Olvarit 7 granen, een bron van natuurlijke 
voedingsvezels en vitamientjes maar zonder melk.   
Onder de leeftijd van 6 maanden gebruiken we vers fruit en Nestleé glutenvrije koekjesmeel. 

 
70 jaar Familiehulp 
 

Half september kregen jullie allemaal een shopper cadeau. 
Familiehulp wil jullie hiermee bedanken voor het vertrouwen. 

 
11/10 dag van de 
KINDERBEGELEIDER 
 

“Flink hoor dat jij helpt opruimen", “Wat heb jij mooi muziek gemaakt”, "Hier een dikke 
knuffel omdat je Nienke hielp troosten"  Elke dag weer geven kinderbegeleiders 
complimenten aan de kinderen. Die complimenten doen kinderen groeien, in hun 
ontwikkeling en in hun zelfvertrouwen. Op vrijdag 11 oktober 2019, willen we het andersom 
doen en de complimenten aan de kinderbegeleiders geven! Zij zetten zich immers dagelijks 
in om van de kinderopvang een fijne en warme plek te maken waar elk kind zich goed voelt.  
 Daarom roepen we jullie op om op 11 oktober onze kinderbegeleiders in de bloemetjes 

te zetten! (Groot)ouders en kinderen kunnen hen verrassen door hen een 
‘complimentenkaartje’ te geven. Op de sociale media kunnen de complimenten dan 
weer worden gedeeld met de begeleidende hashtag #dagvandekinderbegeleider 

Meer info in bijlage. 

 
PERSONEEL 
 

 Tot eind dit jaar blijft Batool bij de oudste peuters als collega van Shirley & Sandra L. 
 5 jaar geleden startte Polly bij ons. Bedankt Polly voor jouw vrijwillige 

enthousiaste hulp!  

 
AGENDA 
 

 vrijdag 11 en vrijdag 25: vorming: kinderdagverblijf open 
 interactief ontbijt: november: maandag 25/11: kruipers 

dinsdag 26/11: oudste peuters 
woensdag 27/11: baby’s 
vrijdag 29/11:  jongste peuters 



Nieuwsbrief oktober ‘19 
Brief ouders dag van de kinderbegeleider 

Oproep compliment 
Oproep filmpje maken 

Beste (groot)ouder, 
 

Zaterdag 12 oktober is het  

Dag van de Kinderbegeleider!  

 
Net zoals vorig jaar willen we onze kinderbegeleiders verrassen met zoveel mogelijk 
complimenten van ouders en kinderen om hen te bedanken voor hun inzet en 
enthousiasme. Ze verdienen het!  
 
Dagelijks zetten kinderbegeleiders zich in om van de opvang een fijne en warme plek te 
maken waar elk kind zich goed voelt! Kinderbegeleiders verzinnen activiteiten en 
speelimpulsen, verzorgen, luisteren, zingen liedjes, maken tussendoortjes klaar en spelen. 
Maar ze ruimen ook op, vertellen verhalen, troosten, vergaderen, volgen vorming om bij te 
leren en denken na over hoe het nog plezanter kan voor élk kind! 
We nodigen je uit om hen op de “dag van de kinderbegeleider” je waardering te tonen.  
Je kan dit doen op 2 manieren. 
 
Schrijf, teken, plak,… een persoonlijk compliment op het complimentenkaartje en geef 
het af aan de kinderbegeleider. De complimentenkaartjes vind je in de kinderopvang. 
 
Maak een complimentenfilmpje van jezelf (en je kind) en geef een persoonlijk 
complimentje aan de kinderbegeleider(s). Zeg waarvoor jij hen dankbaar bent. Wat maakt 
dat jij je kinderen met een gerust hart bij hem of haar achterlaat? Waar blinkt hij/zij in 
uit?  
Filmen kan gewoon met een smartphone in selfiemodus. Je kan jouw videoboodschap op 
de Dag van de Kinderbegeleider delen op sociale media met de 
#dagvandekinderbegeleider.  
 
Help jij ons om van de Dag van de Kinderbegeleider een groot feest te maken?  
 
Alvast bedankt! 
 

De actie ‘Dag van de Kinderbegeleider 2019’ is een samenwerking tussen Kind en Gezin, vzw VVSG, SOM, Vlaams Welzijnsverbond, Federatie 
Kinderopvang, VCOK, Limburgs Steunpunt Kinderopvang, Felies, 3WPlus en Landelijke Kinderopvang 

 

#dagvandekinderbegeleider 
 

 


