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 Lente-inspiratie uit het werkveld 

‘Ballonbaby ’  

Leeftijd: baby’s  / Locatie: op een mat buiten  / Materiaal: ballon en touw   

Verloop:  

Knoop de ballon met behulp van een touw vast aan de baby zijn hand of voet.  

De baby's vonden het leuk dat wanneer ze hun handje of voetje bewogen, de ballon mee bewoog. 

De kinderen keken verwonderd en ze wisten niet goed hoe dit kwam. We hebben geen extra prikkels toegevoegd omdat de 

activiteit op zich al stimulerend genoeg was voor een baby.  

Aandachtspunten:  

Deze activiteit vereist toezicht. Laat het kind niet op de ballon bijten, deze kan springen in de keel en verstikking veroorzaken. 

Verwijder kapotte ballonnen onmiddellijk uit de omgeving van de kinderen.  

Bron: www.speelbank.be   Ingezonden door: KDV De Dolfijntjes (Stad Gent)   

 

‘Watertekening’  

 Leeftijd: peuters  /Locatie: op een verhard terrein  / Materiaal: borstel, gieter, kom, penseel, spons en water   

Verloop   

Vul een gieter met water. Nodig de kinderen uit om enkele kommen mee te nemen naar buiten. Vul ze samen met 

de kinderen met een bodempje water. 'Wow, dat water spettert nogal.'  Wacht af wat kinderen ermee doen. 'Kijk, de 

tegel wordt donker door het water.'  Zodra de betrokkenheid daalt, kan je tonen hoe je een waterafdruk kan plaat-

sen op de tegels. 'Oh, en nu is mijn hand weer weg.'   

Voeg penselen, sponzen en/of stempels toe om makkelijker wa-

tertekeningen te maken. 'Kijk eens, jouw dikke lijn blijft langer dan 

Jules zijn dunne lijn.'  

Bron: www.speelbank.be   Ingezonden door Annemie David 

(Landelijke Kinderopvang)  

 

 



Interview ‘De eerste Xzekoo baby’ 

EDEN WESTERLINCK – welgekomen!   

We hebben met veel geduld op hem moeten wachten 

maar op 23 januari 2019 kwam de eerste Xzekoo baby  en 

wat een knapperd! 

Dursun: lieve Tatiana, lang geleden hé!   

Eden laat van zich horen op de achtergrond.  

Dursun: sorry Eden, ook een goeiedag (lacht).   

Tatiana: dag Dursun, inderdaad lang geleden.   

Dursun: wel Tatiana. Ik heb een paar vragen voor jou om-
dat de lezers van de Xzekoo nieuwsbrief ook nieuwsgierig 
zijn hoe het met jullie gaat. Ben je er klaar voor?   

Tatiana: ja hoor.   

Eden is nog steeds aanwezig en papa Dwight ook.    

Dursun: Tatiana, kan je ons vertellen hoe je je voelde toen 
de dokter zei dat je een baby mocht verwachten?  

Tatiana: eigenlijk hadden we al een vermoeden. Thuis 
hebben we twee keer een test uitgevoerd en toen waren 
we zo goed als zeker. De gynaecoloog heeft het gewoon 
bevestigd. Uiteraard waren we heel blij. Enorm! We wou-
den ook een kind met Dwight dus we keken er naar uit. 
Ook de familie was super enthousiast.   

Dursun: Hoe heb je je zwangerschapsperiode ervaren?  

Tatiana: heel zwaar. Voor mij was het niet echt genieten. 
Ik voelde me zeer vermoeiend, had veel slaap nodig. Elke 
dag stond ik op met een misselijkheidsgevoel. De hele dag 
door moest ik overgeven. Genieten heb ik dus echt niet 
gedaan tijdens de zwangerschapsperiode.  

Dursun: waren er toch geen momenten waar je van ge-
noot?  

Tatiana: ah jawel. We genoten enorm toen we naar de gy-
naecoloog moesten gaan. Wanneer je het hartje hoort 
kloppen en hoort dat alles prima gaat, dan ben je de ge-
lukkigste mens op aarde. Ook de echo’s vond ik ook altijd 
fijn. Zeker de 3D print. Dan kan je echt zien hoe je kindje 
eruit gaat zien.   

Dursun: en nu de naam: Eden. Toen ik het hoorde dacht 
ik; De Rode Duivels hebben het WK als 3de mogen eindi-
gen en Eden is de 3de beste voetballer dus het zal daar 
mee te maken hebben. Is dat zo?  

Tatiana: neen. Wij hebben niet echt veel met voetbal te 

maken. Ik wou een Christelijke naam. Alles dat ik voorstel-

de vond Dwight niet mooi klinken. Toen kwam hij zelf met 

een voorstel af en het klonk als muziek in de oor: Eden. 

Het komt van ‘The Garden of Eden’. Voor mij was het di-

rect goed.   

Dursun: hij is nog jong maar hoe kan je Eden zijn karakter 

nu al beschrijven?  

Tatiana: hij is zeer rustig maar als hij zijn zin niet krijgt dan 

kan hij dat zeer duidelijk maken (hahaha).   

Dursun: heb je nog tips voor onze lezers?  

Tatiana: het is belangrijk dat je tijd maakt voor jezelf. Wan-

neer je een baby krijgt pas je je leven aan. Het is belang-

rijk dat je jezelf niet verliest in heel het gebeuren. Ik ga el-

ke week gaan zwemmen. Ik merk dat ik daar echt van ge-

niet en dan heb ik weer alle energie.   

Dursun: inderdaad, een belangrijke tip. Zijn er nog zaken 

dat je wilt meedelen met ons?   

Tatiana: wij hebben thuis een spiegel tegen de muur ge-

hangen en voor de spiegel ligt er een mat. Eden kan daar 

tot rust komen. Hij kijkt naar zichzelf en ontdekt wie hij is. 

Hij kan zich daar ook lang mee bezighouden dus dit kan ik 

zeker ook als tip meegeven.   

Dursun: en nu dé vraag: wanneer komt de 2de baby? 

(lacht)  

Tatiana: (lacht ook) dat gaan we niet zeggen.   

Dursun: jammer… maar kijk. Hartelijk dank voor je tijd 

Tatiana. We missen je zo hard, wanneer kom je terug?  

Tatiana: begin juni kom ik terug werken en ik heb jullie ook 

erg gemist! Tot snel.    

 

 



‘Outdoor Education week’  

Terugblik 

 Noorwegen Stavanger   

Samen met Erasmusstudenten 
nam de Arteveldehogeschool 
deel aan een boeiende week 
over ‘Buitenspel in kinderopvang 
en onderwijs’ in Noorwegen.  

Buiten wordt er geleefd en be-
leefd . Kinderen gaan er zelfstan-
dig op ontdekking in de natuur 
en doen er bakken ervaring op.  

De kinderopvang die we bezoch-
ten vertelde ons dat ze kinderen 
zo min mogelijk helpen.  Als ze 
het zelf doen schatten ze beter in 
hoe ze ergens af kunnen ko-
men.  (=Risicovol spel) 

Leukste quote van de week: In 
Norway we don’t have problems, 
we deal with challenges.  

Als dat geen voorbeeld is!  

  

Zoek de kinderen op de foto... 

 

Rousseau leefde in de 18de eeuw en wordt tot op de 

dag van vandaag gezien als één van de belangrijkste 

Franse filosofen uit de Verlichting. Naast filosofie en 

muziek werd hij ook bekend voor zijn pedagogische vi-

sies.   

Zijn boek ‘Emile’ is gekend als een ‘opvoedkundig’ boek 

uit 5 delen. Zijn uitgangspunt is dat het kind van nature 

goed is. De nadruk ligt op de ontplooiing van de eigen-

liefde en de naastenliefde. Elk kind is anders en moet 

genoeg ruimte en kansen krijgen om de eigen talenten 

te ontdekken en te ontwikkelen zonder dwang. Het liefst 

weg van de stad en in de natuur. Deze visie past hele-

maal binnen de visie van de buitenspeeldag (24 april)   

De waarden van vrijheid, gelijkheid en individualiteit vin-

den veel ouders nog altijd heel belangrijk in de opvoe-

ding van hun kinderen. Rousseau zijn visie is de dag 

van vandaag nog rondom ons te vinden. Interessant 

toch?!  

Kriebels na het lezen van het artikel over  

Noorwegen? Onder de indruk van de foto? 

Ga op facebook naar de pagina ‘rePLAY toddler– 

risicovol spelen ondersteunen’  en doe inspiratie 

op!  

De  

pedagogische  

visie van 

Jean Jacques 
Rousseau  



In de aanbieding  

Het is bijna zomervakantie en Xzekoo heeft nog  veel netwerken op de planning staan!  

De netwerken  gaan telkens door van 19u30 tot 21u30 (tenzij het expliciet anders gecom-
municeerd wordt).   

Aanbod voorjaar Xzekoo   

Netwerken 

3 juni 2019 in Torhout (groepsopvang)  

4 juni 2019 in Beernem  

4 juni 2019 ln Tielt   

5 juni 2019 in Kuurne   

8 juni 2019 in Anzegem   

17 juni 2019 in Ieper (groepsopvang)  

20 juni 2019 in Roeselare   
 
24 juni 2019 in Torhout  (gezinsopvang)  
 
25 juni 2019  in Waregem   
 
26 juni 2019 in Hooglede 
 
 
 
Zin om uit te wisselen met andere collega’s? Vraag ernaar bij je ondersteuner!  

Contactgegevens ondersteuners 

Dursun Akbel                
Dursun.akbel@arteveldehs.be          0470232464 
 
Maxime Locqueneux           
Maxime.locqueneux@arteveldehs.be           0470232609  
 
Tatiana Devadder                                               
Tatiana.devadder@arteveldehs.be         0470232144 
 
Fleur Gauquie   
Fleur.gauquie@arteveldehs.be             0470232540 
 
 


