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Wat neem ik mee naar De Goudsbloem? 

Aangezien wij voor onze vakantieperiodes alles terug mee naar huis geven om te wassen 

en aan te passen, is deze lijst zowel geldig voor de nieuwe als de huidige kindjes. Mogen 

wij vragen om alles goed te merken met de naam van jullie kindje en alles steeds tijdig 

aan te vullen. Kleintjes < 18 maanden, grootjes > 18 maanden. 

 Wij vinden het belangrijk dat de kindjes in alle vrijheid kunnen spelen. Daarom vragen 

we om soepele kleding aan te trekken die vuil mag worden. 

Wij vinden het belangrijk dat  de kindjes voldoende warm zijn. Daarom vragen we om 

verschillende lagen (zowel boven- als onderkleding) aan te trekken, graag uit natuurlijke 

ademende materialen. 

o  PANTOFFELTJES graag met soepele zool  (of warme kousen voor baby’s) 

o  RESERVEKLEDING, aangepast aan het seizoen 

Lente/Zomer body, t-shirt met lange en korte mouwen, broek, kousen, … 

Herfst/Winter body met lange mouwen, t-shirt met lange mouwen, broek en 

kousenbroek (of thermisch ondergoed (wol), warme (wollen) kousen, warme 

(wollen) trui,… 

o  WASZAK voor de vuile was (graag een herbruikbare zak, geen plastiek) 

o  Voldoende LUIERS/PAMPERS, om mee naar huis te gaan 

o  THERMOMETER 

  

o  SLAAPZAK in katoen of wol. Geen synthetische slaapzakken, deze zorgen er voor 

dat er te weinig ventilatie en afkoeling is, waardoor het kind gaat zweten en de kans op 

wiegendood groter wordt). 

Onze bedjes worden opgedekt met katoenen lakentjes en een wollen dekentje. 

o  TUTJE met naam indien nodig (deze worden enkel gebruikt om te slapen,  voor 

wiegendoodpreventie mogen tutkettingen niet gebruikt worden). Bij de overgang van de 

kleine naar grote groep bouwen we het gebruik van tutjes tijdens het slapen af. 

o  SLAAPPOPJE (afgeraden door K&G bij kindjes onder 18 maanden) 
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o  BUITENKLEDING voor de grootjes, aangepast aan het seizoen 

Lente/zomer zonnehoed, zonnecrème, regenjas, regenbroek, laarsjes, sandalen 

Herfst/winter muts, sjaal, handschoenen, winterjas, gevoerde regenbroek of 

skipak, sneeuwlaarsen, wollen 

o  BUITENKLEDING voor de kleintjes, aangepast aan het seizoen 

Lente/zomer Zonnehoed en zonnecrème 

Herfst/winter Tijdens de koude maanden spelen zij met de deur open op het 

overdekte terras. Soepele warme kleding waar ze goed in kunnen spelen en een muts 

  

Voor kindjes die met hun eigen herbruikbare luiers komen 

o  Maak de herbruikbare luier klaar met inlegger en vlies + 1 reserve 

overbroekje en luierwaszak. Naamteken alle luiers en overbroekjes 

o  Gebruik liefst niet dezelfde tekeningen van overbroekjes als de Goudsbloem 

 De Goudsbloem heeft ook een aantal herbruikbare luiers en overbroekjes, gekregen 

van ouders, die we uitlenen. Wie deze luiers graag wil uitlenen of  zijn luiers hiervoor wil 

schenken mag ons dit altijd laten weten. 

Voor kindjes die nog flesvoeding krijgen 

o  Om organisatorische redenen geven wij max. 3 weken een combinatie van 

vaste voeding en flesvoeding. 

o  Voor elke voeding vragen wij een flesje (label met naam en datum) met de 

juiste hoeveelheid moedermelk (vervoeren met koelelement) of poeder. 

o  Flesjes worden elke dag terug meegegeven, zodat ze thuis gesteriliseerd 

kunnen worden. 

o  Een extra portie (afgekolfde melk kunnen wij invriezen) Label met naam en 

datum 

 

Lieve groetjes,  

het Goudsbloemteam. 
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