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Onze pedagogische visie (identiteit) vertaald
in tal van leuke uitdagingen!

 
Want bij KIDZ staan we achter de pedagogische
visie dat vertrekt vanuit de individuele talenten en
belevingswereld van elk kind. 

Onze teams gaan dan ook dagelijks de uitdaging
aan om dit te stimuleren en verder uit te bouwen. 

In 2021 schoven we vier thema's naar voor om
teamoverschrijdend mee aan de slag te gaan.

Via de diverse opdrachten kunnen we ook met
trots aan ouders tonen wat we elke dag
realiseren!



Meespelen met het kind

Verhogen van de betrokkenheid

Communicatie met ouders

Inspireren en trots zijn

De thema's van 2021 



K I D Z P R O O F

SMAAKWATER
Handige tips voor bij je thuis

Water met
een smaakje

Drinken je kids
weinig water? Dit is
de oplossing!

Kidz
proof

Aan de hand van KIDZProof fiches kregen al

onze teams maandelijkse uitdagingen

opgestuurd die ze konden uitvoeren. 

NATUURLIJKE 
SMAKEN 

Voldoende water drinken. Dat vergeten we soms wel eens.

Water is voor de vissen, dat zeggen ze ook wel eens! Maar met

ons smaakwater heb je geen excuus meer om niet te drinken.

Aan de slag? Sla deze fiche snel om! 

Leeftijd: 

Peuters | kleuters

Deze uitdagingen stonden telkens in

het thema van een bepaalde dimensie.

We deelden de resultaten én de fiches

op onze sociale media zodat we ook

onze ouders en partners konden

inspireren.



We konden genieten van heel wat
leuke foto's van alle teams en
onthaalouders! Maar in een
wedstrijd kan helaas niet iedereen
winnen...niet treuren! 
Volgend jaar een nieuwe kans!

En dan nu...tromgeroffel....

Net niet...



Wie is er nu gewonnen
 & 

vooral in welke categorie? 



VERHOGEN VAN DE
BETROKKENHEID









Dat ze bij KIDZ Lucy graag hun buikje
rond eten wisten we al lang .Maar dat
ze ook niet op een stukje fruit meer of
minder kijken was te zien aan hun
versie van het smaakwater! Ze haalden
zelfs een echte citroenboom in huis.
Van een experimentje hier en daar zijn
ze ook niet vies want de tieners
maakten lava en schreven geheime
boodschappen met citroenzuur! Sinds
deze zomer hebben ze zelfs een te
gekke speelcaravan & een DIY
knikkerbaan. GOED bezig daar in Lucy!







COMMUNICEREN
MET OUDERS





Bij Madelief durven ze wel een wat
rebels zijn. Van een spatje verf zijn ze
zeker niet vies. Winnen ze toch lekker
met de categorie communiceren met
ouders? Het vriendelijk boekje viel niet
bij iedereen in de smaak en was dan
ook de minst leuke opdracht van de
KIDZ Proof challenge. Bij Madelief
vonden ze het ook wat te schools,
maar toch kregen we van alle collega's
daar dik ingevulde boekjes terug!
Bedankt voor jullie eerlijke feedback
want we haalden er enorm veel
informatie uit waar we echt mee aan de
slag kunnen! 







INSPIREREN &
TROTS ZIJN







Bij Jane gingen ze maar al te graag de
uitdaging aan om hun buitenruimte
onder handen te nemen. Hoog en
droog zaten ze al, maar hoe tover je
een dakterras om naar een leuk
buitenatelier? Wel met een DIY
mudkitchen of ballenbaan! Het
resultaat mag er zijn! Maar dat het ook
lekker simpel kan bewijst het spel met
het plakband wel! Hoe lekker origineel
zeg! Verbaasde gezichtjes bewijzen het
ook. Tof!









MEESPELEN MET
KINDEREN





Bij Lola kan je je onmogelijk vervelen!
De kwakkies zorgden daar voor heel
wat meespeelplezier. Actief zijn ze er
ook nog eens want wat dacht je van
een hinkelspel met meer dan 50
sprongen? Daar stoppen ze niet
natuurlijk, een zelfgemaakt
geurenmemoryspel, experimenteren
met lava of zelf schuimblazers maken.
Pret genoeg daar! Ze steken zelfs de
handen uit de mouwen om de
beruchte bierbakken om te toveren
naar terrastuintjes. Dikke fun bij Lola!





















INSPIREREN & 
 TROTS ZIJN



ONTHAALOUDER
LEEN



Bij Leen is er geen gebrek aan
inspiratie om buiten te spelen, dat
is duidelijk! Wat een prachtige
buitenkeuken staat er daar te
pronken in de tuin. Van bubbels
tot spelen met spaghetti. Top!
Hopelijk spoelde de regen
intussen de vlekken op je terras
weg?!?





ONTHAALOUDER
HANNELORE



Bij Hannelore is het buiten zalig
vertoeven in de tuin. Haar
buitenkeuken is een groot succes.
Spelen met echte koffiemachines
-en molens, daar groeien de echte
barista's van de toekomst op! Ook
waterratten en muzikanten vinden
hun er ding. Er pronkt een mega-
muziekinstrument met pannen en
sleutels. Maar ook een heus
waterrad waar je eendjes kan
vissen. Vergeet dus die duikbril
niet als je op bezoek komt!









MEESPELEN MET
KINDEREN



ONTHAALOUDER
INGE



Bij Inge haalden ze oud speelgoed
van onder het stof! Een telraam,
tol of noppers ken je die nog?
Maar wat voor veel verwondering
zorgde was ongetwijfeld de
diaprojector. Die zelf mogen
bedienen, superleuk!







ONTHAALOUDER
LINDA



Bij Linda staat samenspelen op
nummer 1! Ouderwetse spelletjes
of omgekeerd spelen, niets is
nieuw voor haar. Spelen met
stokpaardjes, samen de polonaise
dansen, hoedjes van papier
maken of zelfs heuse vliegtuigen,
wat een speelplezier daar!







VERHOGEN VAN DE
BETROKKENHEID



ONTHAALOUDER
JORINA



Bij Jorina enkel stoere kids! De
citroenuitdaging gingen ze maar
al te graag aan. Gelukkig zorgde
de sensorische klei voor een
zoete sinaasgeur die de zure
gezichtjes snel deden verzachten.
Vitamientjes genoeg daar, want
het smaakwater viel zeker in de
smaak. Jorina toverde zelfs een
regenboog van fruit op tafel!





ONTHAALOUDER
NELE



Bij Nele gaan ze maar al te graag
op ontdekking. Dat het ook
lowbudget kan bewijst ze met de
knopen, kralen en spelen met rijst.
Weinig kosten maar des te groter
speelplezier! Buiten is er zoveel te
doen, van schilderen met water in
de zon tot grassoepjes maken.
Gelukkig is er ook smaakwater
genoeg voor iedereen, want van
zoveel spelen krijg je dorst!





KIDZ LÉON
NOA & SELINA



Bij onze nieuwste onthaalouders
van KIDZ Léon kan je kleine
bakkers en kunstenaars vinden.
Aan de slag met eetbaar zanddeeg
en kneden maar! Lekker kliederen
en schilderen met yoghurt én
natuurlijk de lepel aflikken! 







ONTHAALOUDER
PETRA



Bij Petra gaan ze op ontdekking
met de handjes. Zo ontwikkelde
ze een voelplateau met zakjes vol
leuke dingen om aan te voelen.
Van waterparels , pomponnetjes
tot zelfs knapperige
ontbijtgranen! Nog ergens
handschoenen liggen? Vul die dan
met rijst, bloem, gel of nog veel
meer! Het maakt ook nog eens
leuke geluidjes. Ze knutselde zelfs
een heuse voelwand in elkaar!










