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Buitengewoon kinderspel 
Hiep Hoi, de herfst is er weer. De bladeren vallen van de bomen,  een fijn seizoen om nog 
eens buiten te spelen met jullie kindjes. Lekker genieten van de natuur en de zon op je huid. 
Xzekoo is ook een grote fan van buitenspel, daarom werken we opnieuw aan een waaier 
(zoals de taalwaaier) die jullie praktische tips en inspiratie kunnen bieden bij het buitenspe-
len. ‘Buitengewoon kinderspel’ wordt binnenkort verwacht. We houden je op de hoogte! 

 

Stoepkrijt pret  

Benodigdheden: 

Stoepkrijt – Penselen – 
Water - Houten plank - 
Spons  

Opdracht 

Zorg voor een houten 
plank die geen splinters 
heeft. Ideaal hier voor is 
een mdf plaat. Je kunt 
hem op de grond leg-
gen of stevig tegen een 
muur plaatsen.  

Aan de slag  

Geef stoepkrijt aan je 
kleintjes en laat hen 
experimenteren met 
tekenen. Hebben ze 
genoeg van het tekenen 
met krijt of is er geen 
plaats meer. Geef hen 
een penseel met wat 
water of een spons met 
water en laat hen de 
plaat opnieuw proper 
maken. Krijt en water-
pret verzekerd!   

Jessie Haesebeyt 2017 

Xzekoo is een nieuw werkjaar ingegaan. Bedankt! We  maakten 

een evaluatie op over de ondersteuning van het voorbije werk-

jaar voor Kind & Gezin. Daarbij hadden we jullie hulp nodig. Door 

middel van een steekproef kregen we te horen wat het effect is 

van de ondersteuning. We kunnen concluderen dat jullie bewust 

stil staan bij de opvang en zo jullie pedagogische werking heb-

ben versterkt. Het is fantastisch om te lezen welke acties jullie 

allemaal hebben ondernomen zodat kinderen kunnen opgroeien 

in een veilige en uitdagende omgeving. GOED BEZIG!  

 Oktober 2017  



Aanbod in het najaar  
 28 november 2017: Snoezelen in Harelbeke van 20 u tot 22 u  
 13 november 2017: Blij, bang, boos in Torhout van 20 u tot 22 u  
 
 
De workshops rond het zelfevaluatie-instrument zijn een succes want jullie schreven zich massaal in. 

Ben jij nog geïnteresseerd maar schreef jij je nog niet in? Mail dan zeker naar je ondersteuner want zo 

kunnen we nog meer workshops organiseren!  

Schrijf je snel in en mail naar jouw ondersteuner.  

Stagiaire bij Xzekoo  
Ik ben Laurence De Schryvere, studente Pedagogie van het Jon-

ge Kind. Intussen ben ik in mijn laatste jaar gearriveerd en 

ik vlieg er dan ook al direct in met mijn afstudeerstage, (alvorens 

ik in januari op Erasmus naar Finland vertrek. Ik heb het geluk 

dat ik de komende 3 maanden stagiair bij Xzekoo mag wezen, 

waardoor ik jullie kan ontmoeten en er een leuke & inspirerende 

samenwerking kan volgen! Sowieso ben ik super enthousiast omdat 

ik ervan overtuigd ben dat ik van jullie heel veel kan bijleren, wat ik fan-

tastisch vind. Geef mij dus gerust feedback, stel vragen waarop ik mis-

schien zelf het antwoord niet weet maar dit dan ook met alle plezier 

uitzoek; want ‘alles’ is mogelijk!  …. 

Laurence De Schryvere  

De pedagogische visie van….  Loris Mallaguzi 

De naam Malaguzzi zegt je misschien niet meteen iets maar misschien wel de Reggio Emilia-
beweging. Malaguzzi is de persoon die gelooft in de kracht van de kinderen. “Kijk niet wat een kind 
nog niet kan, maar wat het wel al doet. Het kind is nieuwsgierig van aard en zal op onderzoek uitgaan.” 
Een kind probeert met anderen te communiceren in wel 100 talen en niet enkel via woorden. 

Bij ons in de kinderopvang zien we Malaguzzi terug in vrijheid die we de kinderen geven om zelf eens 
op ontdekking te gaan. Via observaties geven de begeleiders uitdagingen op maat aan de kinderen. 
Zo wordt iedere dag een ware ontdekking! 

Meer info over Reggio Emilie het boek In de sporen van sporen-pedagogiek Sporen van Reggio door 
Margot Meeuwig; Wilma Schepers en Tienke van der Werf  

 

 



Sociale functie  

Voorrangsgroepen of kansengroepen bereiken 
blijkt niet altijd evident.  

Volgende zaken kunnen je misschien helpen.  

 Welke informatie is er over de opvang? Een-
voudig taalgebruik? Andere taal? Hoeveelheid 
tekst?  

 Aan wie maak jij je opvang bekend? Heb je 
afspraken of werk je samen met toeleiders 
zoals OCMW, VDAB, opleidingscentrum,…?  

 Op welke manier betalen ouders? Is er een 
sociaal tarief mogelijk?  

Nog meer stilstaan bij drempels in de opvang?  
Via de drempellijst krijg jij meer zicht op de drem-
pels die zich voordoen in jouw opvang of via de 
brochure van Kind & Gezin rond voorrangsgroe-
pen. (link maken)  

“Kind en Gezin organiseert tevens 5 regionale 

workshops voor organisatoren van opvang met 

subsidie voor inkomenstarief die zich in dit thema 

willen verdiepen.” Inschrijven kan via deze site: 

https://www.kindengezin.be/kinderopvang/sector-

babys-en-peuters/personen-in-de-opvang/

opleiding-en-vorming/ 
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Dag van de  

Onthaalouder  

 

Xzekoo gaat samen met jou als ervaren ont-

haalouder de kennis en ervaringen verzame-

len om zo anderen te kunnen inspireren.  

Iedereen die zin heeft in een lekker ontbijt, 

die zijn kennis wil delen en benieuwd is naar 

ervaringen van collega’s is van harte welkom 

op ‘Dag van de onthaalouder’.  

Op 16  december van 9 u 00 tot 12 u 00 in  

Albertzaal  in de Koning Albertstraat 6  te 

Ardooie  

 

Contact  

Neem voor meer informatie over de vormingen en workshops contact op met jouw ondersteuner.  

Dursun Akbel            Fleur Gauquie        
Dursun.akbel@arteveldehs.be       Fleur.gauquie@arteveldehs.be   
 
Maxime Locqueneux          Tatiana Devadder                                              
Maxime.locqueneux@arteveldehs.be    Tatiana.devadder@arteveldehs.be  

Inspiratieprikkel van ‘t 

Opzet  

Via de site van ’t Opzet kan je je inschrijven voor 
de Inspiratieprikkel. Je ontvangt dan tweeweke-
lijks een inspiratiemail in je mailbox. De mail bevat 
enkele inspiratieprikkels met bijhorende bronnen 
en handige tips en weetjes.  

Deze week ging de prikkel over ‘kleine onderzoe-
kers en ontdekkers.’ 

Geprikkeld door de foto? Schrijf je dan snel in op 
de site www.topzet.be en wordt verder geïnspireerd. 

http://www.topzet.be

