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‘Als kleine nieuwsbrief 
bij ons gekomen om 
samen te bouwen aan 
grote dromen’ 

Hou je mailbox in de 
gaten want vanaf nu 
zal er af en toe een 
nieuwsbrief van Xze-
koo toegestuurd 
worden. 

Daarin zullen hot top-
ics, nieuwtjes en in-
spirerende voor-
beelden in te vinden 
zijn. 

Suggesties zijn altijd 
welkom via  

Xzekoo@arteveldehs.be 

WE INSPIREREN ELKAAR  

Dagdagelijks doen jullie activiteiten met de kinderen in de opvang. Jullie  

inspireren ons en willen deze beestige  activiteit graag delen met jullie.  

Heb je zelf ook eens zo iets leuk gedaan? 

Stuur gerust eens een foto door naar je ondersteuner, dan delen wij het 

op onze Facebook pagina of via onze toekomstige nieuwsbrieven.  

—————————————————————————————— 

Beestige Dobbelsteen //  Muzikale bewegingsactiviteit voor peuters 

 Benodigdheden : 

Vierkante doos—Stiften—Lijm—Afbeeldingen van: slang, kikker, olifant vogel, 
kat, hond ,….. 
 

 Schrijf/ teken op ieder vlak een opdracht met een dier 

Voorbeeld:  

Spring als een kikker- Blaf als een hond -Stamp als een olifant -Doe een kat na -
Sis als een slang 

 Aan de slag :  

Je maakt een cirkel met de aanwezige kinderen. De jongste van de groep mag 

de dobbelsteen gooien. Iedereen voert de opdracht dat wordt gegooid uit. 
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Onze Tatiana (de pedagogisch ondersteuner regio Ieper) is op bezoek 
geweest in Slovenië. De Sloveense  kinderopvanginitiatieven hebben 
haar geïnspireerd :  Slovenen zetten sterk in op bewegen, muziek en 
buitenspel.  Zo kon ze een yoga-activiteit meemaken met peuters en 
heeft  ze een 
leuke wandeling gemaakt in de stad samen met de kleine ukkepukjes. 
Het werd haar duidelijk dat je wel degelijk overal en altijd kan buiten-
spelen. 
 
Tatiana inspireerde op haar beurt de professionals in opleiding met een 
Wanda-sessie. Ze zagen de meerwaarde van een intervisie met Wanda in 
en werden fan. 

 
 Wil je hier graag wat meer over weten of wil je ondersteuning 
 rond buitenspel of WANDA?  

 Contacteer jouw ondersteuner. 

 Logo Xzekoo 

 Xzekoo heeft een nieuw, fris en hip logo. 

 Deze zal je in de toekomst overal terug vinden. 

HANDHAVINGSBROCHURE KIND&GEZIN 

Xzekoo in Slovenïe  
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Nieuwsgierig hoe je na Zorginspectie aan de slag kunt gaan met  het ver-
slag? 

 

Deze handhavingsbrochure informeert en ondersteunt, hieronder de link 
waar je de brochure kunt downloaden. 

 

de link  

 

Heb je vragen hierover contacteer je  ondersteuner. 

 

http://www.kindengezin.be/kinderopvang/sector-babys-en-peuters/handhaving/
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Tot slot willen we jullie nog graag meenemen in de wondere wereld van het 

‘snoezelen’. Deze foto toont het prachtige resultaat van het samenwerken aan 

voelborden in een lerend netwerk. Deze borden kan iedereen maken met koste-

loos materiaal en kunnen zowel binnen als buiten voor veel plezier zorgen.  

Lerend netwerk Torhout maart 2017 

Snoezelen tijdens een lerend netwerk 

volg onze facebookpagina  

 

https://www.facebook.com/xzekoo.arteveldehogeschool/?fref=ts

