Kinderdagverblijf Lilou
Kerkstraat, 20
9550 Herzele
0477/ 64.15.51

Onthaalbrochure
Welkom bij kinderdagverblijf “ Lilou”

In ons kinderdagverblijf wordt er opvang voorzien voor maximum 18 kindjes van 0 tot 3 jaar.
We hebben het doel om jullie kindjes in een warme, liefdevolle en huiselijke opvang thuis te
laten voelen terwijl jullie uit werken gaan.
Ons team bestaat uit Valerie Bauwens en Kimberly Saey. Valerie heeft reeds meer dan 15 jaar
ervaring in de sector en is zelf moeder van drie kindjes. Kimberly is mama van één kindje en
heeft een opleiding als verantwoordelijke kinderzorg.
Ons belangrijkste doel bestaat erin om jullie kindjes een mooie start in het leven te bezorgen
met alle nodige aandacht, zorg en liefde die zij verdienen.
Ons kinderdagverblijf garandeert een kwaliteitsvolle opvang en staat onder toezicht van Kind
en Gezin.
Openingsuren

Het kinderdagverblijf is open van 7u30 uur „s morgens tot 18u30 uur „s avonds, van maandag
tot en met vrijdag.
Tijdens de zomervakantie is het kinderdagverblijf drie weken gesloten, evenals de week
tussen Kerst- en Nieuwjaar. Tevens zijn we gesloten op alle officiële feestdagen en eventuele
brugdagen. Bij opening op kerstavond, sluit Lilou om 16u de deuren. Elk jaar, uiterlijk 31
januari, krijgt u een brief of e-mail over de dagen dat het kinderdagverblijf sluit.
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Tarief

Voor de opvang van uw kind betaalt u een vaste dagprijs van € 25 voor :
-

De gereserveerde opvangdagen in het opvangplan en waarop het kind aanwezig is
De extra overeengekomen kinderopvangdagen waarop het kind aanwezig is.

Indien uw kind ziek is, wordt mits tijdig verwittigen (voor 8h00 ‟s morgens van de bewuste
ziektedag) en het voorleggen van een doktersattest de dagprijs gereduceerd tot 18 €/ziektedag.
Dit wordt de daaropvolgende maand verrekend in de factuur. Bij laattijdige verwittiging (na
8h00 ‟s ochtends van de bewuste ziektedag) wordt steeds de vaste dagprijs aangerekend.
Intern huisreglement

In ons intern huisreglement worden de belangrijkste afspraken met de ouders vastgelegd dit
wordt bij inschrijving samen met de verantwoordelijke overlopen en de nodige vragen of
onduidelijkheden worden dan ook verder beantwoord.
Inlichtingenfiche

Wij beschikken ook voor elk kind over een volledig ingevulde inlichtingsfiche, met
betrekking tot eet- en slaapgewoonten en de bereikbaarheid van de ouders en eventueel
grootouders. Ook de gegevens van de arts kunnen wij hier op terug vinden.
Aanwezigheidsregister

Dagelijks worden de namen in ons aanwezigheidsregister genoteerd samen met het uur van
aankomst en vertrek zo is iedereen steeds op de hoogte van het aantal aanwezige kindjes.
Infrastructuur

Het Kinderdagverblijf beschikt op het gelijkvloers over een onthaalruimte, twee afzonderlijke
speelzalen één voor de peuters en de lopertjes, een ruimte voor de baby‟s en een
gemeenschappelijke ruimte voor te eten. Grenzend aan de speelzaal voor de lopertjes is er een
ruime buitenspeelplaats.
In onze speelruimtes is er voldoende spelmateriaal aanwezig dat is aangepast aan de leeftijd
van de kindjes. De speelruimte is opgedeeld in verschillende hoekjes die zichzelf uitnodigen
tot spel en activiteiten.
Op het eerste verdiep zijn er drie ruime slaapkamers waar de kindjes in alle rust kunnen
bijslapen na al dat spelen. Elk kindje heeft zijn eigen spijlenbedje, uit veiligheidsvoorzienig
worden de kinderen enkel in een slaapzak aangepast aan de leeftijd te slapen gelegd. Op elke
kamer is er een babyfoon aanwezig voor auditief toezicht toch wordt er ook regelmatig
visueel toezicht gehouden. Baby‟s onder de zes maanden slapen beneden onder toezicht van
constante begeleiding.
Het pedagogisch beleid

Onze doelstelling is het bieden van een volledig pedagogisch verantwoorde opvang voor
baby‟s en peuters van 3 maanden tot 3 jaar. Hierbij staat de zelfontplooiing en
persoonlijkheidsvorming centraal. Het vormen van een veilige en kindvriendelijke omgeving
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waarin kinderen hun eigen talenten kunnen ontwikkelen en hun vaardigheden kunnen
ontplooien. Wij vinden het belangrijk voor jullie kinderen dat de opvang plaatsvindt in een
huiselijke omgeving waar zij zich veilig en geborgen voelen. In de begeleiding en het aanbod
van de activiteiten wordt er telkens rekening gehouden met de ontwikkeling en behoeften van
elk kind individueel. De kinderen worden gestimuleerd om zich in hun eigen tempo te
ontwikkelen tot zelfstandige individuen vol zelfvertrouwen en eigenwaarde.
Teneinde de pedagogische opvangkwaliteit te waarborgen, maken we gebruik van
meetinstrumenten opgelegd door Kind en Gezin. Jaarlijks worden er tevens bijscholingen
gevolgd.
Ouderparticipatie

Wij vinden natuurlijk dat jullie als ouder de belangrijkste personen zijn in de opvoeding van
jullie kindjes toch zullen zij ook bij ons waarden en normen meekrijgen. Wij vinden het dan
ook belangrijk een goed contact met jullie te onderhouden, steeds bereidt om op al jullie
vragen een antwoord te bieden in waar nodig op jullie raadgevingen in te gaan. Zo streven wij
naar een opvang waar de waarde voor respect tussen kinderen, ouders en kindbegeleiders
belangrijk is, daar beiden partners zijn in de opvoeding.
Ziekte

Wanneer jullie kindje in de opvang ziek wordt zullen wij jullie hiervan op de hoogte brengen
en samen naar een gepaste oplossing zoeken. Voor het toedienen van medicatie hebben wij
een schriftelijke toestemming nodig van de dokter. Het spreek uiteraard voor zich dat zieke
kindjes niet terecht kunnen in de opvang en dienen thuis te blijven tot zij volledig herstelt zijn.
Hygiëne

Wij zien erop toe dat de lokalen en het materiaal voldoen aan alle hygiënische eisen, daarom
vragen wij ook om de schoenen uit te doen of gebruik te maken van de overtrekhoesjes
alvorens de speelruimte te betreden. De kindjes worden verzorgd volgens hun persoonlijke
behoeften, hierbij wordt gebruik gemaakt van individueel toiletgerei. Een verzorgingsmoment
is meer dan enkel verzorgen, het is een interactiemoment tussen het kindje en de begeleider.
De zindelijkheidstraining wordt opgestart in overleg met de ouders wij rekenen hier dan ook
op een goede onderlinge samenwerking om zo alles vlot te laten verlopen.
Voeding

Wij vragen om het kindje de eerste maaltijd thuis te laten benuttigen, als het kindje
zelfstandig kan eten mag het uiteraard zijn boterhammetje van thuis meebrengen en in de
opvang eten. De voeding wordt elke dag vers bereid in het kinderdagverblijf wij voorzien
hierin voor de nodige variatie. De menu van de dag vind je dagelijks terug op het bord in de
ontvangstruimte. Flesvoeding wordt van thuis uit meegebracht in verdeeldoosjes en vooraf
gevulde drinkflessen water. Naast het middagmaal wordt er nog fruitpap voorzien tot de
leeftijd van anderhalf jaar. Nadien krijgen zij mits toestemming van de ouders nog tweemaal
per week fruitpap en op andere dagen een stuk fruit met yoghurt.
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Dagverloop

De kindjes bewegen zich in de opvang in een vast dagritme dit brengt structuur en ritme in
hun leventje. Zo worden alle momenten van de dag voor hen heel herkenbaar wat zorgt voor
een veilig en vertrouwd gevoel.
Dagindeling :
 Het onthaalmoment: Wij vragen om de kinderen voor 10u te brengen.
 Kindjes die thuis nog niet ontbeten hebben kunnen dit in de opvang doen tussen 7u30
en 8u30.
 De peuters hebben vrij spel tot 9u30, nadien start een activiteit.
 Tussen 11u en 12u wordt het warme middagmaal opgediend met nadien een algemeen
verzorgingsmoment. De peuters worden samen te slapen gelegd, maar ontwaken op
hun eigen tempo.
 Tussen 15u en 16u is het fruitpap-tijd.
 De kinderen krijgen de keuze tussen een geleide activiteit of vrij spel.
 Op het einde van de dag volgt het afhaalmoment, de gebeurtenissen van de dag
worden overlopen met de ouders.
Wij vragen om alle kindjes tussen 18u15 en 18u30 af te halen, om 18u30 sluit “Lilou” de
deuren.
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