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Raamboodschappen

Door corona is het niet zo eenvoudig om dagelijks gesprekjes te houden met de ouders

van je groep. Een waar gemis, want deze gesprekken zijn echt belangrijk bij de opbouw

van een vertrouwensband en een positieve relatie. Een enthousiaste zwaai en een brede

glimlach achter de vensters of het plexiglas is al een eerste stap om ervoor te zorgen dat

ouders zich welkom voelen. Waarom niet een stapje verder gaan? Schrijf of teken mooie

boodschappen voor de ouders op de vensters of maak er een prachtig wensraam van!

Gegarandeerd tover jij hiermee een glimlach op het gezicht van de ouders. Je kan

overwegen om boodschappen in verschillende talen schrijven, zodat meerdere ouders

zich aangesproken voelen.  

Je kan ouders ook uitnodigen om zelf boodschappen te schrijven voor het team. Niet veel

beschikbare ramen? Een poster, spiegel of krijtbord is een goed alternatief.

VERBINDING TUSSEN TEAM 

4.  Positieve relaties opbouwen 

WAAROM?

       In lastige tijden is het ervaren van een positief gevoel in 

  contact met de ander geen luxe maar een noodzaak.

De contacten met ouders zijn door de coronamaatregelen korter
en gericht op het doorgeven van noodzakelijke informatie. We
besteden dus extra aandacht aan het creëren van een positief

gevoel wanneer ouders in onze opvang zijn.

 
WAT? 

Wat is jouw rol? Wat zal helpen?

We geven je graag al wat inspiratie via

het pinterestbord van Opgroeien in

Brussel:

https://nl.pinterest.com/pedagogischonde

rsteuners/raamtekeningen/. Denk ook

eens aan een gedichtje of een deel van

een liedjestekst, een tekening die ouders

kunnen aanvullen of inkleuren … 

TIP: Wanneer je een raamboodschap   

 wilt schrijven die van binnen naar buiten

is gericht, dan moet je dit in spiegelschrift

schrijven. 

Je zorgt voor alle materialen en zet alles

klaar. Denk aan sjablonen, raamstiften,

vodden en alcoholgel. Jouw enthousiasme

werkt inspirerend en kan anderen

overtuigen om hun schouders mee onder

deze actie te zetten. Het doorbreken van

het dagelijks ritme met een leuk

tussendoortje helpt om je team

     sprankelend te houden. 

TUSSEN PROFESSIONAL EN

GEZINNEN 

https://nl.pinterest.com/pedagogischondersteuners/raamtekeningen/
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De gezinnen van ons groepje-boekje 

Wie kent nog het vriendenboekje uit onze kinderjaren (of die van je eigen kinderen)? Vol

enthousiasme noteerden we in elkaars boekjes hobby’s, lievelingseten en favoriete muziek.

Heerlijk om in te bladeren en elkaar beter of op een andere manier te leren kennen. Het

vriendenboekje is echter niet enkel iets voor kinderen! Het kan ook een leuke manier zijn

voor de gezinnen in je opvang om elkaar beter te leren kennen. Het concept is eenvoudig:

elk gezin vult een pagina of fiche in van jullie eigen ‘gezinnen van ons groepje-boekje’ en

stelt zichzelf voor. Uiteraard hoort daar een foto (of tekening) bij. We maakten een

voorbeeldfiche, maar je kan die aanpassen aan je eigen wensen. Op het internet vind je

ook heel wat sjablonen. Je kiest zelf welke vorm jullie vriendenboekje aanneemt. Een

ringmap is handig, je kan dan makkelijk bladen toevoegen en verwijderen. Jullie

vriendenboekje krijgt een prominente plaats op een plek waar ouders er altijd in kunnen

bladeren. Het boekje kan ook mee naar huis gaan zodat ouders het thuis rustig kunnen

bekijken. Als een nieuw kindje start geef je het boekje aan dat gezin. Kondig dan aan alle

ouders aan dat er een nieuwe fiche in het boekje steekt. 

VERBINDING TUSSEN TEAM 

WAAROM?

 Elkaar leren kennen verloopt nu moeizamer door de

beperkte contactmomenten die we hebben. Wanneer ouders

elkaar kunnen leren kennen, krijgen ze de kans om deze

korte ontmoetingen als positief te ervaren. In tijden van

beperkte contacten worden deze ontmoetingen erg

betekenisvol.

 

 

WAT? 

Wat zal helpen? Wat is jouw rol?

Zorg dat het boekje ‘leeft’ en steeds

aangevuld wordt. Enthousiasmeer

kinderbegeleiders om zelf ook een fiche

in te vullen en in het boekje te steken.

Sommige ouders zullen wat extra

    ondersteuning nodig hebben. Het kan

         bijvoorbeeld helpen om de fiche

              samen in te vullen. 

 

Start met een ouder van wie je weet dat

die het boekje enthousiast zal invullen.

Daarna geef je het boekje door aan een

volgende ouder. Zeg aan ouders dat ze

een foto mogen doorsturen, die jullie dan

printen. Je kan ook aanbieden om een

bestaande foto te kopiëren. Niet iedereen

heeft thuis een printer en zo blijft dat

vakje niet leeg. Eens het blaadje volledig

is, kan je het plastificeren of in een

doorschijnend mapje steken. 

 

TUSSEN GEZINNEN 

4.  Positieve relaties opbouwen 
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Bonte bende  

Plan een dag in waarop je met het hele team een speciale outfit of accessoire aantrekt.

Halloween, Fancy Friday en de Pyjamadag bestaan al. Roep een nieuwe dag in het leven

die helemaal uniek is voor jouw kinderdagverblijf of IBO. En die past bij het team. Wil je

een blauwe maandag opfleuren door allemaal een roze kledingstuk aan te doen? Of in

een sport- of vakantieoutfit naar het werk komen? Of een gekke-hoedendag

introduceren? Alles kan en mag! Door allemaal hetzelfde aan te trekken, toon je aan de

buitenwereld dat je één team vormt en versterk je het groepsgevoel. En een verkleedpartij

is een speelse, humoristische manier om je collega’s (nog) beter te leren kennen en het

alledaagse te doorbreken. 

VERBINDING TUSSEN TEAM 

WAAROM?

 Elkaar appreciëren, een compliment, wat humor en ervaren dat

je er mag zijn, dat versterkt elke medewerker én het team. Nu

corona de normale samenwerking verstoort, kan dit extra deugd

doen.

 

 WAT? 

Wat zal helpen? Wat is jouw rol?

Begin met een korte brainstorm waarbij

iedereen ideeën geeft. Dit kan via een

teamvergadering of door een blad op te

hangen in de personeelsruimte. Laat dan

de groep stemmen. Het winnende idee

moet door iedereen leuk gevonden

worden en ook praktisch haalbaar zijn

(bv. kan iedereen een outfit of accessoire

vinden voor zichzelf?).

  

Zorg ervoor dat iedereen van het team

kan meedoen. Forceer niemand. Heb je

mensen in het team die zich niet graag

verkleden? Zoek naar manieren waarop

iedere persoon kan meedoen zoals die

het zelf comfortabel vindt (bijvoorbeeld

door enkel een accessoire te dragen) en

het zich kan veroorloven. 

TUSSEN COLLEGA'S

4.  Positieve relaties opbouwen 
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Ons

familieboek  

NOTRE LIVRE DE FAMILLES

OUR FAMILYBOOK

VAN



Ouder(s) van:

Parent(s) de 

The parents of 

Mijn/onze roepna(a)m(en): 

Mon/nos nom(s) 

My/our name(s)

Onze andere kinderen (Waar gaan zij naar school?):

Nos autres enfants (Où vont-ils à l'école?) 

Our other children (Where do they go to school?)

Woonplaats (adres of buurt): 

Lieu d'habitation (adresse ou quartier) 

Where we live (address or area)

Deze talen spreken wij thuis: 

Nous parlons ces langues à la maison

These languages are spoken at home

 

We komen uit (stad, land): 

Nous venons de (ville, pays)

We are from (city, country) 

Geboren op: 

Né(e) le 

 Born on 

 

Wij zijn
Nous sommes

We are



Een babbel ( une conversation/ a chat)

Nederlandse taal (la langue néerlandaise/ the dutch language)

ICT & computer (ordinateur)

Een speeldate ( un rendez-vous de jeu/ a playdate)

Andere (autres/others):

Dit eten we graag: 

Nous aimons manger 

We love this food 

Dit vinden we leuk: 

Nous aimons faire  

We love these activities

Wij kunnen dit goed: 

Nous pouvons bien faire 

We are good at this 

Favoriet plekje in Brussel: 

Endroit préféré à Bruxelles 

Our favourite spot in Brussels is

Onze tip om te doen met kinderen in Brussel: 

Notre astuce d'activité avec des enfants à Bruxelles

Our tip for an activity with kids in Brussels is

 

Onze tip voor mama's en/of papa's in Brussel:

Notre astuce d'activité pour les mamans et/ou les papas à Bruxelles

Our tip for an activity for parents in Brussels is 

 

Dit wist je nog niet over ons gezin: 

Tu ne savais pas ça à propos de notre famille

This you didn't know yet about our family

Hier kunnen wij andere ouders bij helpen: 

Nous pouvons aider d'autres parents avec ceci

We can support other parents with

Telefoonnummer (niet verplicht): 

Numéro de téléphone (non requis)

Phone number (not required) 

 

 

Weetjes
Faits à savoir

Facts 



Ouder(s) van:

Parent(s) de 

The parents of 

Mijn/onze roepna(a)m(en): 

Mon/nos nom(s) 

My/our name(s)

Onze andere kinderen (Waar gaan zij naar school?):

Nos autres enfants (Où vont-ils à l'école?) 

Our other children (Where do they go to school?)

Woonplaats (adres of buurt): 

Lieu d'habitation (adresse ou quartier) 

Where we live (address or area)

Deze talen spreken wij thuis: 

Nous parlons ces langues à la maison

These languages are spoken at home

 

We komen uit (stad, land): 

Nous venons de (ville, pays)

We are from (city, country) 

Geboren op: 

Né(e) le 

 Born on 

 

Wij zijn
Nous sommes

We are



Een babbel ( une conversation/ a chat)

Nederlandse taal (la langue néerlandaise/ the dutch language)

ICT & omputer (ordinateur)

Een speeldate (un rendez-vous de jeu/ a playdate)

Andere (autres/others):

Dit eten we graag: 

Nous aimons manger 

We love this food 

Dit vinden we leuk: 

Nous aimons faire  

We love these activities

Wij kunnen dit goed: 

Nous pouvons bien faire 

We are good at this 

Favoriet plekje in Brussel: 

Endroit préféré à Bruxelles 

Our favourite spot in Brussels is

Onze tip om te doen met kinderen in Brussel: 

Notre astuce d'activité avec des enfants à Bruxelles

Our tip for an activity with kids in Brussels is

 

Onze tip voor mama's en/of papa's in Brussel:

Notre astuce d'activité pour les mamans et/ou les papas à Bruxelles

Our tip for an activity for parents in Brussels is 

 

Dit wist je nog niet over ons gezin: 

Tu ne savais pas ça à propos de notre famille

This you didn't know yet about our family

Hier kunnen wij andere ouders bij helpen: 

Nous pouvons aider d'autres parents avec ceci

We can support other parents with

Telefoonnummer (niet verplicht): 

Numéro de téléphone (non requis)

Phone number (not required) 

 

 

Weetjes
Faits à savoir

Facts 



Ouder(s) van:

Parent(s) de 

The parents of 

Mijn/onze roepna(a)m(en): 

Mon/nos nom(s) 

My/our name(s)

Onze andere kinderen (Waar gaan zij naar school?):

Nos autres enfants (Où vont-ils à l'école?) 

Our other children (Where do they go to school?)

Woonplaats (adres of buurt): 

Lieu d'habitation (adresse ou quartier) 

Where we live (address or area)

Deze talen spreken wij thuis: 

Nous parlons ces langues à la maison

These languages are spoken at home

 

We komen uit (stad, land): 

Nous venons de (ville, pays)

We are from (city, country) 

Geboren op: 

Né(e) le 

 Born on 

 

Wij zijn
Nous sommes

We are



Een babbel ( une conversation/ a chat)

Nederlandse taal (la langue néerlandaise/ the dutch language)

ICT & computer (ordinateur)

Een speeldate ( un rendez-vous de jeu/ a playdate)

Andere (autres/others):

Dit eten we graag: 

Nous aimons manger 

We love this food 

Dit vinden we leuk: 

Nous aimons faire  

We love these activities

Wij kunnen dit goed: 

Nous pouvons bien faire 

We are good at this 

Favoriet plekje in Brussel: 

Endroit préféré à Bruxelles 

Our favourite spot in Brussels is

Onze tip om te doen met kinderen in Brussel: 

Notre astuce d'activité avec des enfants à Bruxelles

Our tip for an activity with kids in Brussels is

 

Onze tip voor mama's en/of papa's in Brussel:

Notre astuce d'activité pour les mamans et/ou les papas à Bruxelles

Our tip for an activity for parents in Brussels is 

 

Dit wist je nog niet over ons gezin: 

Tu ne savais pas ça à propos de notre famille

This you didn't know yet about our family

Hier kunnen wij andere ouders bij helpen: 

Nous pouvons aider d'autres parents avec ceci

We can support other parents with

Telefoonnummer (niet verplicht): 

Numéro de téléphone (non requis)

Phone number (not required) 

 

 

Weetjes
Faits à savoir

Facts 


