Wenperiode
Een belangrijk deel van onze pedagogische aanpak is de wenperiode. Omdat het heel belangrijk is dat uw kind
zich thuis voelt op Willem Sparkje, hechten wij veel waarde aan de eerste weken van uw kind in een nieuwe
omgeving.
Het doel van de wenperiode is het gewend raken aan een nieuwe ruimte, gezichten, een nieuwe structuur, het
op elkaar afstemmen van voeding- en slaapschema’s en aan de lange dagen spelen.
Daarom beginnen we de wenperiode met een paar uur, geleidelijk aan een halve dag en uiteindelijk hele dagen
op Willem Sparkje.
We hanteren een wenperiode van ongeveer twee weken. De nadruk ligt op de overgang naar het
kinderdagverblijf en het leggen van een basis voor hechting en vertrouwen tussen kind en leidster. Het duurt
ongeveer twee maanden voordat een kind helemáál is gewend op het kinderdagverblijf. We spreken van
gewend zijn op een groep, wanneer een kind zich zichtbaar prettig voelt bij de leidsters, andere kinderen en in
de groepsruimte.
Onderstaand voorbeeld geeft u een idee over hoe de wenperiode in zijn werk gaat:
Het kind komt op de ingeschreven dagen, of op andere dagen als de leidsters en ouders dat overeenkomen.
Hieronder ziet u een voorbeeld van een wenrooster, maar dit kan per groep en per kind verschillen en is
natuurlijk ook afhankelijk van uw wensen waar we zoveel mogelijk rekening mee willen houden.
De eerste dag:
10.30 – 12.30 : U en uw kind komen op Willem Sparkje om de leidsters te ontmoeten. We wisselen informatie
uit tijdens een intake gesprek, zoals over slaap- en eetgewoonten, speciale diëten of allergieën die uw kind zou
kunnen hebben. Uw kind speelt met de andere kinderen en groepsleidsters, terwijl u in de buurt bent. Na het
intake- gesprek (half uur tot drie kwartier) vertrekt u en zien we hoe uw kind reageert. Uw vertrek is heel
belangrijk. Maak er een ritueel van, afhankelijk van de leeftijd van het kind; zwaaien bij het raam kan uw kind
helpen accepteren dat u vertrekt. Hij of zij blijft nu een uurtje bij ons.
Gedurende de hele wenperiode is het fijn als u telefonisch bereikbaar bent. Natuurlijk kunt u ons ook altijd
bellen, ook na de wenperiode! Iedere groep heeft zijn eigen telefoonnummer.
De tweede dag:
Uw kind blijft 1 á 2 uur langer dan op dag 1 (10 – 13.00)
De derde dag: Het contract gaat in
Uw kind blijft weer wat langer dan op de eerste 2 dagen, Uw dreumes of peuter eet de lunch mee op de groep
(9.30 – 14.00). Misschien wil jij of zij zelfs al blijven slapen. Voor de baby’s is dit natuurlijk anders, zij volgen hun
eigen ritme.
De vierde t/m zesde dag:
Wanneer de eerste drie dagen goed zijn verlopen, blijft uw kind steeds langer bij ons. De 6e dag is een volledige
dag.
Om de wenperiode goed te laten verlopen, is het belangrijk dat er duidelijke afspraken met de groepsleiding
worden gemaakt. Het is prettig als gedurende de wenperiode uw dagelijkse bezigheden aan kunt passen.
Houdt in gedachten dat u tijdens de wendagen uw kind op onregelmatige tijden op moet halen. Dit heeft ook
te maken met het aantal dagen dat uw kind naar Willem Sparkje komt. In sommige gevallen is een langere
wenperiode gewenst aangezien elk kind anders reageert op veranderingen. Wij handelen altijd in het belang
van het kind.
We zijn ons bewust van het feit dat niet alleen het kind, maar ook u zich aan moet passen aan de nieuwe
situatie. Als u vragen heeft over hoe dingen werken op Willem Sparkje, kunt u zich te allen tijde wenden tot de
groepsleidsters of de leidinggevende op Willem Sparkje!
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