De Blauwe Lelie

Juli 2019

De kinderen voelen
zich hier als een vis
in het water
Deze maand gaat de poster over “De kinderen voelen zich hier als een vis in het water”. Dit wil zeggen dat de kinderen zich goed voelen in de opvang. We zoomen dan ook even in op hoe we in de
kinderopvang hiermee aan de slag gaan en waar we willen op inzetten.
Daarnaast zijn we volop zomer en is het niet altijd gemakkelijk om tijdens het warme weer goed in je
vel te zitten. We geven enkele tips mee hoe het kind zich toch als een vis in het water kan voelen bij
hoge temperaturen. Ook als je met de auto van plan bent om op reis te gaan of een lange rit zal
doen voor een daguitstap, kan je enkele tips vinden.
We hebben het ook letterlijk even over een vis en het belang ervan op je bord. We geven een recept
mee en enkele tips voor als het kind niet graag vis eet.
Eindigen doen we met een uitdaging van deze maand en de wondere wereld van diep in de zee!
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GOED BEZIG KALENDER
Kind & Gezin bracht in 2017 een aantal nieuwe instrumenten aan om de pedagogische kwaliteit in
de kinderopvang te werken. Onderzoek heeft namelijk uitgewezen dat kinderopvang van hoge pedagogische kwaliteit langdurige positieve effecten heeft op de ontwikkeling van de kinderen. De kinderopvang dient met deze instrumenten verder aan de slag te gaan om de pedagogische kwaliteit in
de opvang te verbeteren. In De Blauwe Lelie bundelen de verschillende opvanglocaties hiervoor de
krachten en gaan we samen aan de slag om de kinderen nog beter te ondersteunen en te stimuleren.
Omdat Kind & Gezin de opvanglocaties een hart onder de riem wil steken bij deze opdracht, brachten ze een “goed bezig kalender” uit. Het bestaat uit 12 motiverende posters die de opvang eraan
herinneren dat ze goed bezig zijn rond het werken aan pedagogische kwaliteit!
We zetten er elke maand ééntje in de kijker en willen jullie als ouders hierbij graag betrekken! Jullie
zijn namelijk dé experts om te weten of jullie kind zich goed voelt in de opvang en of we dus “goed
bezig” zijn!
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ZiKo: niet zoals een vis op het droge
Het is een dagelijkse opdracht van de kinderopvang om de kinderen zich goed te laten
voelen in de opvang. Om dit af en toe eens
officieel te maken, maken we gebruik van de
ZiKo.
ZiKo geeft een eenvoudige en betrouwbare
kijk op hoe kinderen het in de opvang stellen.
De opvang gaat na in welke mate kinderen
zich thuis voelen in de opvang (welbevinden)
en in welke mate ze van de activiteiten genieten en geboeid bezig zijn (betrokkenheid). Op
die manier kan de opvang hun aanpak gericht
gaan verbeteren.

Voor elk kind wordt een portret opgesteld om
de aanpak individueel op elk kind te kunnen
afstemmen op diens noden. Het gaat dieper
in op een aantal zaken zoals welbevinden,
betrokkenheid, motorische ontwikkeling,
taalontwikkeling, ontdekken van de wereld,
sociale ontwikkeling, zelfsturend gedrag…
Dit portret wordt besproken op teamoverleg,
maar ook met de ouders. Dit gebeurt op afspraak via een individueel gesprek.

(Bron: Kind & Gezin)

‘Als een vis in het water. Voelt een kind zich goed, dan is dat duidelijk te zien. Op
vele manieren toont het dat het gelukkig is.’ (Professor Ferre Laevers)

Wennen en welbevinden
Belang van wennen voor
ouders en begeleiders
Hiernaast wordt dieper ingegaan op het
belang van wennen voor het welbevinden
van het kind in de opvang. Maar ook voor
ouders en begeleiders hebben wenmomenten voordelen.
Voor ouders is het achterlaten van het kind
in de opvang de eerste keren een spannend en emotioneel moment. Het is een
stukje hun dierbaarste bezit loslaten. Door
uitgebreid kennis te maken met de omgeving en nieuwe zorgfiguren van het kind,
kunnen ouders hun kind met een geruster
hart achterlaten. Ook leren ouders en
begeleiders elkaar meer waarderen als
iedereen een goed beeld heeft van elkaar.
Begeleiders kunnen van wenmomenten
profiteren om veel vragen te stellen en te
observeren hoe ze het beste met het kind
omgaan.
Ook voor de andere kinderen in de opvang
kan een wenmoment gebruikt worden om
het nieuwe gezicht te leren kennen.
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Wennen in de kinderopvang is nog niet voor iedereen een evidentie. Toch vinden wij het heel erg
belangrijk om verschillende redenen zowel voor het kind, de ouders als de begeleiders.
Het is normaal dat een kind tijdens de eerste dagen van de opvang wat stress ervaart. Door de
opvang geleidelijk op te bouwen, de hechtingsfiguur aanwezig te laten zijn en een afscheidsritueel in te bouwen kunnen we het stressgehalte proberen te beperken. Ook bij kinderen die zich
rustig te lijken gedragen kan stress toch aanwezig zijn. Onderzoek toonde aan dat kinderen,
ongeacht de kwaliteit van de zorg en het temperament van het kind, bij de start van de opvang
stress ervaren. Het cortisolniveau (stresshormoon) ligt bij deze kinderen hoger dan tijdens een
periode later in de opvang.
Op jonge leeftijd hebben kinderen verschillende angsten, denk maar aan scheidingsangt of angst
voor vreemden. Wennen zorgt ervoor dat deze angsten kunnen afnemen. Tussen de zes en
twaalf maanden ontwikkelt een baby het vermogen om een beeld in zijn geheugen vast te houden zonder het te zien. Dit heet objectpermanentie: het besef dat een voorwerp of persoon blijft
bestaan ook als je het niet meer kan zien.
Het jonge kind is ook op sociaal-emotioneel vlak volop in ontwikkeling. Tijdens het wennen kan
de begeleider ouder-kind-interacties observeren en op die manier de eigen aanpak beter af te
stemmen op wat het kind reeds gewend is. Dit heeft een positieve invloed op de aanpassing van
het kind in de opvang en op het zelfbeeld van het kind. Ook omgekeerd is het een kans voor de
ouder om de interactie tussen begeleider en kind te zien.
Hechting komt tijdens de eerste levensjaren tot stand. Het is een duurzame affectieve relatie
tussen een kind en een opvoeder. Kinderen kunnen zich aan meerdere personen hechten indien
er een regelmaat in hun aanwezigheid zit. Bij veilig gehechte kinderen is er een evenwicht in het
zoeken van nabijheid en de omgeving verkennen. De aanwezigheid van een hechtingsfiguur
tijdens het wennen is belangrijk: het zorgt ervoor dat het kind ook vertrouwen zal hebben in hun
nieuwe opvoedingsfiguren.
Ook ter preventie van wiegendood is wennen belangrijk. Studies hebben aangetoond dat een
plotse verandering in de omgeving het slaappatroon van een baby kan beïnvloeden en zo de kans
op wiegendood verhoogt. Door een geleidelijke overgang aan te bieden, zal het slaappatroon van
het kind minder veranderen.
(Bron: Cahier Kinderopvang—Wennen)

Posters buitenspel
Kind & Samenleving dacht na over
waar buiten spelen eigenlijk goed
voor is. Ze doken in recente wetenschappelijke literatuur over spelen en
vonden heel wat argumenten. Ze
goten dit in een poster met tien
redenen waarop buiten spelen voor
kinderen onschatbare waarde is.
Deze poster kan je hiernaast vinden
of downloaden via hun website:
https://k-s.be/medialibrary/purl/
nl/8551509/de%
20buitenspeelheld.pdf
Als je naar de website surft, kan je bij
elke reden nog wat extra info vinden.

Ook Kind & Gezin lanceerde een
campagne: #buitenbabys. Bedoeling
was om vooral jonge kinderen ook

Goed in je vel tijdens het buitenspel

buiten te laten spelen. Op de poster

Om ontwikkeling mogelijk te maken, dient een kinderopvangvoorziening ervoor te zorgen dat elk
kind zich tijdens de opvang goed voelt. Dat vraagt aandacht en zorg voor het fysieke en emotionele welbevinden van elk kind. Buiten spelen in het bijzonder blijkt te zorgen voor een hoger emotioneel en fysiek welbevinden en meer betrokkenheid. Er is meer rust en minder stress.

buiten spel voor kinderen zo bel-

In de eerste plaats is buiten spelen gewoon leuk, kinderen worden er blij en vrolijk van.
Onderzoek toont aan dat buiten spelen bijdraagt aan een gezonde en evenwichtige toekomst.
Kinderen die regelmatig buiten spelen zijn gelukkiger en minder gevoelig voor psychische
klachten.

wordt mooi samengevat waarom
angrijk is. De poster kan je hier downloaden en uithangen in de
opvanglocatie:
https://www.kindengezin.be/img/
buitenbabys-persdossier.pdf

Tijdens het buiten spelen komen kinderen in aanraking met de natuur en ontdekken ze wat ze
graag doen en goed kunnen. Door in te spelen hierop, bouw je als begeleider/ouder mee aan een
hoog welbevinden. Buiten staat het spel voorop: niets moet, veel mag. Het resultaat doet er niet
toe en het proces is het allerbelangrijkste. Het plezier zit in het spelen zelf. Hierdoor worden
kinderen uitgedaagd om te experimenteren, te proberen, te falen, opnieuw te proberen en eigen
keuzes te maken. Denk maar aan een zandkasteel bouwen: hoe het kasteel er uiteindelijk uit ziet
is niet belangrijk, de weg ernaartoe was heel erg plezant!
Buiten zijn is ook goed voor de fysieke gezondheid. Het draagt bij aan een sterke weerstand. Licht
en zuurstof maken kinderen minder vatbaar voor ziektes en allergieën. Kinderen die buiten spelen, bouwen hun immuunsysteem uit door in contact te komen met onschadelijke microbes.
Kinderen die fit zijn, voelen zich beter in hun vel.
Tijdens het buitenspel krijgt een kind heel veel en steeds nieuwe materialen en spelprikkels
aangeboden. Het is makkelijker om kinderen nieuw spelimpulsen te geven. Hierdoor zijn kinderen
ook meer betrokken in hun spel. Daarnaast heeft buitenspel ook positieve effecten op het concentratievermogen en de leerprestaties van een kind.
De natuur is ook een ideale plek om tot rust te komen. Het is een manier om even te kunnen
ontsnappen aan de dagdagelijkse routines. Zitkhoekjes en rustplekjes in de natuur bieden
kinderen veel geborgenheid, deze gaan ze dan ook vaak spontaan gaan opzoeken. Buiten draagt
het geluid veel minder ver waardoor er minder lawaai is. Dit zorgt dan weer voor minder conflicten. Tot slot brengt groen rust in de groep.
(Bron: Cahier Kinderopvang—Meer buiten)
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Met de auto op reis?
•

Laat een kind nooit alleen in
de wagen!

•

Zet het kind vast op een
verhoogkussen of in een
autostoeltje, maar neem het
niet op de schoot.

•

Neem een pauze om de 2
uur. Haal het kind dan ook
even uit de wagen en verfris
het kind.

•

Parkeer de auto in de schaduw. Leg een lichtgekleurde
handdoek over de autostoel
tijdens het parkeren.

•

Zonneschermen zijn een
aanrader.

•

Zorg voor voldoende afleiding
(spelletjes, boeken…) tenzij
het kind gevoelig is voor
wagenziekte. Vertel dan zelf
een verhaal, zet wat kindermuziek op of laat het kind
gericht naar buiten kijken.

•

Laat een kind niet te veel
eten tijdens de rit. Kies voor
kleine en licht verteerbare
maaltijden. Neem geen bereide of verwarmde melkvoeding mee.

•

Laat het kind voldoende
drinken. Kijk bij het aankopen
van flessenwater op het
etiket of het geschikt is voor
zuigelingen.

•

Een vochtig washandje meenemen kan ook voor afkoeling zorgen.

•

Ook een koelbox kan drank
tijdelijk afkoelen.

Ook tijdens een hittegolf zich als een vis in het
water voelen?
Deze zomer kan er al eens sprake zijn van een
hittegolf in het land. Een hittegolf is een periode die gekenmerkt wordt door uitzonderlijk
hoge temperaturen. Jonge kinderen reageren
anders op warmte dan volwassenen en dus is
het belangrijk om hiervoor voldoende aandacht
te hebben.
Baby’s hebben het nog moeilijk om hun eigen
lichaamstemperatuur te reguleren en zijn extra
gevoelig voor uitdroging. Kinderen jonger dan
drie jaar kunnen hun behoeften of ongemakken
niet altijd goed duidelijk maken. Jonge kinderen
reageren ook anders op warmte van volwassenen. Daarom geven we hieronder enkele tips:
Een kind heeft pas dorst wanneer het uitgedroogd is. Wacht dus niet tot het moment dat
een kind dorst heeft om het drinken te geven,
maar laat het kind voldoende drinken. Het is
beter om meerdere keren kleine hoeveelheden
te drinken dan een grote hoeveelheid in één
keer. Te koude dranken dien je te vermijden
om buikkrampen te voorkomen. Ook suikerrijke
dranken vermijd je best. Moeders die borstvoeding geven, moeten zelf extra drinken en hun
baby vaker aanleggen.
Wees alert voor uitdroging. Minder dan vier
natte luiers op 24 uur, holle ogen met droge
kringen errond, een ongewone huidskleur,
extreme slaperigheid of prikkelbaarheid,
koorts, diarree, braken, hoofdpijn of ademha-

lingsmoeilijkheden kunnen redenen zijn om
een arts te raadplegen. Zorg voor afkoeling,
drank en rust bij tekenen van uitdroging.
Een te lange blootstelling aan zon en warmte
vermijd je best. Probeer de ruimte waarin een
kind verblijft koel te houden. Tijdens de heetste
momenten van de dag bied je rustige activiteiten aan. Meer intensieve activiteiten bewaar je
voor koelere momenten. Waterspelletjes zijn
een ideaal afkoelingsmiddel voor kinderen.
Gebruik zeker altijd zonnecrème, zonnehoedjes
en een parasol als kinderen buiten spelen, ook
als het in de schaduw is.. Zet ook een parasol
op de kinderwagen. Een doek zorgt ervoor dat
de temperatuur te snel stijgt. Pas de kleding
van de kinderen aan de temperatuur aan. Doe
het kind lichte, katoenen kleding aan. Laat altijd
het hemdje of T-Shirt van een kind aan. Dat
werkt als een zonnefilter. Ook de ogen van een
kind zijn erg kwetsbaar. Laat het kind zo snel
mogelijk wennen aan een zonnebril met een
UV-filter. Laat kinderen niet zonder schoeisel
rondlopen. Sommige materialen zoals rubberen
tegels, speelmatten, stenen of zand kunnen in
de zon erg warm worden. Zorg ook voor een
aangepaste menu.

(Bron: www.warmedagen.be/zorg-voor-elkaar en Kind & Gezin)

Wil je graag nog meer tips? Dit zijn enkele handige websites:
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•

https://www.kindengezin.be/veiligheid/zon-en-vakantie/zon/

•

https://www.warmedagen.be/tips-bij-warm-weer

•

https://www.warmedagen.be/sites/default/files/atoms/files/
WARME_DAGEN_drankkaarten_V1.pdf

Via de laatste link kan je ‘drankkaarten’ downloaden zodat je samen met het kind kan checken of
het voldoende water heeft gedronken.

Cannelloni met zalm, garnalen, ricotta, spinazie en romige tomatensaus
Ingrediënten (4 pers): 12 cannelloni pijpjes, 20g gemalen kaas, 1 teen look, 1 ui, 400g trostomaten, 2 eetlepels tomatenconcentraat, olijfolie, 150 ml room, tijm, laurier, 200g gerookte zalm,
100g garnalen, 400g ricotta, 300g spinazie, handvol basilicum, muskaatnoot, peper & zout.
Werkwijze:
We beginnen met de vulling. Doe wat olijfolie in een pot, zet deze op het vuur en voeg de spinazie toe. Kruid met peper, zout en muskaatnoot.
Snij de zalm en de basilicum heel erg fijn.
Haal de spinazie van het vuur, laat deze uitlekken en snij deze fijn.
Doe de ricotta in een kom en kruid met peper en zout. Meng de zalm, basilicum en spinazie eronder. Doe het mengsel in een spuitzak.
We gaan verder met de saus. Snij de ui fijn en stoof deze samen met de look. Snij daarna de
tomaten in fijne blokjes en gooi ze bij in de pan. Voeg tijm, laurier en tomatenconcentraat toe.
Laat alles een tiental minuten pruttelen. Zeef daarna de saus en voeg de room toe.
Gebruik de spuitzak om de cannelloni’s te vullen. Leg de gevulde cannelloni’s in een ovenschaal
met een scheutje olijfolie en giet er de saus over. De buisjes moeten helemaal bedekt zijn met
saus, anders worden ze niet goed gaar. Leg de garnalen bovenop het geheel samen met de kaas.
Verwarm de oven voor op 200°. Plaats de schotel 25 minuten in de voorverwarmde oven.
Inspiratie nodig voor andere vermomde visgerechten? Vislasagne, vistaco’s, vis cordon bleu…

Vrijdag visdag?
Het wordt aangeraden om kinderen van jongs
af aan vis te laten eten want vis heeft een
grote voedingswaarde. Vis is een fantastische
bron van proteïnen en deze spelen een rol in
de groei, genezing en onderhoud van het
lichaam. Vette vissen (bv. zalm en makreel) of
witte vissen (bv. koolvis en schelvis) bevatten
dan weer veel Omega-3 vetzuren. Deze zuren
worden niet door ons eigen lichaam geproduceerd en zijn dus uiterst belangrijk om uit
onze voeding te halen. Ze zijn o.a. goed voor
de groei van de hersenen en de ontwikkeling
van de ogen. Andere voedingsstoffen die men
in vis kan terugvinden zijn selenium, iodine en
vitamine D. Ook deze staan in voor een goede
groei, ontwikkeling van de botten en goeie
werking van het immuun stelsel.
Helaas blijkt het niet altijd eenvoudig te zijn
om kinderen vis te laten eten. Deze afkeur
heeft vaak te maken met de typische geur van
vis, het aanzicht van verse vis en de aanwezigheid van graten. Leren vis eten kan al starten
vanaf baby’s. Alle verse zeevis zoals kabeljauw, rog, schelvis, ton, staartvis, tonijn, pladijs en zalm zijn geschikt voor baby’s. Schaal–
en schelpdieren en vis uit blik of in glas zijn
dan weer niet aan te raden voor baby’s. Ook
rauwe vis mag een baby niet eten.
De Hoge Gezondheidsraad beveelt aan om 1

tot 2x vis te eten waarvan 1x vette vis. Wanneer er vis op het menu staat, is 20g vis genoeg voor een baby. Kies hierbij voor vis met
een kwaliteitslabel (op de verpakking) omdat
deze staat voor duurzame kweek en vangst.
Sommige vissen zijn bedreigd (bv. tonijn) en
eet je best ook niet (te veel).
Tegenwoordig is het mogelijk om vis zonder
graten aan te kopen waardoor dit makkelijker
te eten is voor kinderen. Ook de vis camoufleren in een aantrekkelijk jasje (bv. gepaneerd,
in bladerdeeg, met saus of verwerkt in een
gerecht) kan ervoor zorgen dat kinderen
gemakkelijker vis eten. Probeer hierbij natuurlijk wel aandacht te hebben voor de principes van gezonde voeding. Te veel saus of
gefrituurde vis is ook niet meer gezond.
Kinderen betrekken in de bereiding van het
gerecht met vis kan een leuk proces zijn én
ervoor zorgen dat het kind liever wil proeven.
Ook een menukaart met vis knutselen en deze
vooraf op tafel zetten zoals in een restaurant
vinden kinderen leuk.
Wissel gerust leuke ideeën en lekkere visgerechten uit met elkaar in de kinderopvang!

(Bron: Kind & Gezin, Iglo)

5

Uitdaging van de maand

Installeer in de opvang een uitleenkast.
Start met het thema ‘Diep in de zee’.
Versier de kast samen met de kinderen in
dit thema.
Heb je zelf een boek, film of liedje liggen
die verhaalt over de onderwaterwereld?
Breng deze mee naar de opvang, schrijf
de naam van het kind op het exemplaar
en zet deze in de ruilkast. Neem een
ander exemplaar mee naar huis om uit te
lenen en breng deze na gebruik terug.
Ook de opvang kan hiervan gebruik maken.
Op die manier leren we met z’n allen
nieuwe verhalen kennen!

Vereniging De Blauwe
Lelie
Ruddershove 4
8000 BRUGGE
Telefoonnr.: 050 32 75 55
E-mailadres:
info@deblauwelelie.be

UW LOGO

Diep in de zee
“Diep in de zee” klinkt het in de film van De Kleine Zeemeermin. Diep in de zee zijn schatten te
vinden! Heel wat boeken, liedjes, kinderfilms gaan dan ook over het leven in de zee. Genoeg
inspiratie voor een leuke themaweek thuis of in de opvang!
Iedereen kent ongetwijfeld het prachtige voorleesverhaal “De mooiste vis van de zee” met fantastische tekeningen. Het verhaal gaat over een trotse en ijdele vis die geen vrienden heeft. Pas
als hij zijn mooiste schubben weggeeft, vinden de andere vissen hem aardig. En uiteindelijk
merkt hij dat het belangrijker is om vrienden te hebben dan de mooiste te zijn! Een echte aanrader om voor te lezen, kinderen enkele waarden bij te brengen en natuurlijk achteraf een mooie
glittervis te knutselen!
Naast boeken zijn er ook heel wat liedjes die het leven in de zee beschrijven, denk maar aan K3
met “Blub (ik ben een vis)” of “Tien kleine visjes” of het momenteel razend populaire “Baby
Haai”! Ben jij klaar voor de sing-along?
Ook bestaan er heel wat leuke films over het leven onder water voor jong en oud. Pixar bracht de
bekende Finding Nemo en Finding Dory uit die een kijkplezier zijn voor het hele gezin. En de
klassieke Zeemeermin brengt ons de schatten van onderwater naar onze woonkamer!
Geniet samen met het kind van deze prachtige verhalen waar de onderwaterwereld een hoofdrol
in speelt!

