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WELKOM
In deze brochure willen we u graag laten kennismaken met Windekind.

De keuze voor een kinderdagverblijf is belangrijk voor de ontwikkeling van je kind, want tijdens de eerste 
levensjaren wordt de basis gelegd voor de toekomst. Wanneer u kiest voor Windekind, dan kiest u voor meer dan 
opvang alleen. Wij geloven in de talenten van kinderen. “Het kind heeft honderd talen, honderd gedachten, honderd 
manieren van denken, van spelen, van spreken.” Dit citaat van Loris Malaguzzi verwoordt onze visie. We gaan voor een 
individuele aanpak bij elk kind en een goed contact met de ouders. We laten het kind ontwikkelen op eigen tempo, 
met heel veel aandacht voor creativiteit en in nauw contact met de natuur en de omgeving. Uiteraard allemaal 
binnen de veilige cocon van ons kinderdagverblijf.   
Deze zaken staan centraal in de pedagogiek van Reggio Emilia waarin we sterk geloven.

Deze brochure geeft u een heleboel praktische informatie over Windekind.  
U kunt altijd bij ons terecht met suggesties, wensen of vragen.

Het Windekind team

KINDERDAGVERBLIJF WINDEKIND
OPENINGSTIJDEN EN INSCHRIJVEN
Kindjes zijn welkom in Windekind
• van maandag tot vrijdag van 6.45 tot 19 uur

• op zaterdag van 8 tot 18 uur

Vooraf inschrijven is verplicht.  
Hiervoor maakt u een afspraak met de directie of één van de andere 
medewerkers.

De kinderen kunnen
• een hele dag aanwezig zijn

• een halve dag aanwezig zijn: dit is minder dan 5 uur

Ons team bestaat uit een 20-tal geëngageerde, ervaren kindbegeleiders 
met een warm hart voor kinderen.

DE SPEELRUIMTEN
Windekind heeft plaats voor 78 kindjes. Deze zijn verdeeld in zes 
leefgroepen volgens groeimoment.

• Elfjes

• Kaboutertjes

• Vlindertjes

• Krekeltjes

• Konijntjes 

• Vogeltjes

Daarnaast hebben we uiteraard de aparte slaapruimtes, een leeshoekje 
en een atelier waarin uw kindje uitgedaagd wordt om creatief aan de slag 
te gaan. In de badkamer kan uw kind oefenen op kleine toiletjes. Elke 
leefgroep heeft een eigen aangepaste buitenruimte, waar  voldoende 
ruimte is voor beleving en ontwikkeling.

HET TEAM
Directeur
Christel Van den Broeck 
T 03 750 46 95

Maatschappelijk werker
Katleen Van Overloop 
T 03 750 46 96

Pedagogisch medewerker
Katrijn Van der Jeugt 
T 03 750 46 97

Kindbegeleiders



DAGELIJKS LEVEN IN WINDEKIND
DAGPRIJZEN
De dagprijs in Windekind wordt berekend op basis van uw inkomen..  
Vraag hiervoor een attest inkomenstarief aan op de website van   
Kind & Gezin www.kindengezin.be  (doorklikken naar “mijn kind en 
gezin”)

WAT IS INBEGREPEN IN DE DAGPRIJS? 
De meeste zaken zoals gebruik van infrastructuur, maaltijden … zijn 
inbegrepen in de dagprijs.

Voor bepaalde zaken wordt een supplement gevraagd: vb. 
wegwerpluiers,  administratieve kost.

Wat is NIET inbegrepen: specifieke verzorgingsproducten, flesvoeding, 
medicatie …

De details vindt u terug in het huishoudelijk reglement van Windekind.

VEILIGE TOEGANG
Windekind is enkel toegankelijk via de hoofdingang, die uitgerust is 
met een camerabeveiliging. Via parlofoon in de inkomhal kunnen 
medewerkers u persoonlijk binnenlaten. Er worden dagelijks duidelijke 
afspraken gemaakt over wie het kind komt afhalen.

BRENGEN EN HALEN
Windekind is gemakkelijk te bereiken met openbaar vervoer, ook de 
parking voor Windekind zorgt er voor dat uw kind veilig kan gehaald en 
gebracht  worden. 
Er is een buggyruimte waar u de kinderwagens, maxi cosy …  kunt 
achterlaten tijdens de opvang.

KINDERRESTAURANT
Voor de allerkleinsten hebben we een melkkeuken:

• voor bereide flesvoeding brengt u de ingrediënten apart mee; de 
bereiding gebeurt verder in Windekind

• borstvoeding kan bewaard worden als ze gekoeld of ingevroren 
meegebracht wordt

De voeding van de kinderen wordt dagelijks vers bereid en is aangepast 
aan het seizoen, de leeftijd en de bijzondere noden van de kinderen. 
Ouders kunnen de menu raadplegen aan de speelruimten.

• 9 uur soepmoment bij de Kaboutertjes , de Vlindertjes,  de 
Krekeltjes, Vogeltjes en Konijntjes.

• 11 uur start van het middagmaal

• om 15 uur eten de Elfjes en de Kaboutertjes verse fruitpap

• op dat moment krijgen de Krekeltjes, Vogeltjes en Konijntjes 
boterhammen met beleg en vers fruit naar keuze.

• Bij iedere maaltijd en op regelmatige tijdstippen krijgen de kinderen 
de mogelijkheid om water te drinken.

• Wanneer kinderen bepaalde voedingsstoffen niet mogen eten, 
bezorg ons dan altijd een attest van de geneesheer.

WENMOMENT
Voor de opname vragen wij om samen met uw kind minstens één keer 
te komen wennen in Windekind. Op deze manier kunnen we informatie 
uitwisselen zodat we uw kind optimaal kunnen opvangen.

OVERSTAP NAAR ANDERE LEEFGROEP
Bij het overgaan naar de volgende speelruimte gaat er altijd een 
begeleider mee . Dat wekt vertrouwen in de nieuwe omgeving. Ook 
hier kunt u deelnemen aan een wenmoment om de overstap te 
vergemakkelijken.

ATELIER
Windekind heeft een eigen kunstatelier. In dit atelier werken we in kleine 
groepjes met kosteloze materialen. We laten de kinderen experimenteren 
met kleuren, kleven, schilderen, kleien en zoveel meer. Zo komt de 
creativiteit van elk kind vanzelf op gang. Het atelier is een ideale plaats 
om de kinderen van dichtbij te observeren en de talenten van elk kind te 
ontdekken.

OP BEZOEK
We houden gedurende het jaar (groot)ouder-welkom-uurtjes waarbij 
u uw kind in actie kan zien. Deze activiteiten zijn telkens een unieke 
belevenis.



DE HONDERD 

TALEN  
VAN HET KIND

Het kind heeft HONDERD TALEN
HONDERD GEDACHTEN
HONDERD MANIEREN van denken
van spelen, van spreken.
HONDERD, ALTIJD WEER HONDERD
manieren van luisteren
VERWONDEREN & LIEFHEBBEN
HONDERD VREUGDEN
om te zingen & te begrijpen
HONDERD WERELDEN om te ontdekken
HONDERD WERELDEN om te dromen

Het kind heeft HONDERD TALEN 
(en nog honderd en honderd meer). 

Loris Malaguzzi

CONTACTGEGEVENS
Kinderdagverblijf Windekind 
Oude Zandstraat 88 | 9120 Beveren

Onthaal

ma > vrij | 9  tot 17 uur
T 03 750 46 95 
E windekind@beveren.be 
www.beveren.be


