Mijn naam is:
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………

3 - 6 JAAR

Deze brochure is voor kinderen van 3 tot 6 jaar

Dit boekje zegt welke afspraken er zijn in Dageraad, zodat je weet
wat er wel en niet mag in de leefgroep.
Tijdens je verblijf in de leefgroep is er telkens een begeleider
aanwezig waar je altijd bij terecht kan.
Als je nog vragen hebt, stel deze dan zeker aan een begeleider.

DAGERAAD
JAGERSTRAAT 32
9220 HAMME
052/47 25 64

VEEL SPEURNEUSPLEZIER!!!
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Enkele belangrijke afspraken
Samenleven in groep is niet altijd gemakkelijk. Om het samenleven
mogelijk te maken hebben wij een aantal regels afgesproken. Deze
leefregels zorgen ervoor dat het leven in groep haalbaar en
aangenaam kan gehouden worden voor iedereen.
Je doet niemand pijn, ook jezelf niet.

Pesten en uitsluiten kan niet.

De begeleider van dienst beslist.

We behandelen materiaal met respect.
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DAGELIJKS
Aankomst in de leefgroep
Als je binnenkomt in de leefgroep doe
je je schoenen uit en zet deze op zijn
plaats. Ook je jas hang je weg.
Je hebt je eigen schoenenkast.
In de leefgroep draag je pantoffels.

Opstaan en ontbijt
Je wordt iedere morgen gewekt door een begeleider.
Vanaf dat je opstaat, heb je genoeg tijd om je klaar
te maken om naar school te vertrekken. In het
weekend proberen we wat langer te slapen.

We ontbijten iedere dag samen en
maken een lunchpakket als je op
school blijft eten.

Eten
We eten allemaal samen aan tafel.
Iedereen heeft een eigen plaats aan tafel, ook jij.
Aan tafel eet je zoals het hoort, op een beleefde
manier.
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Gaan slapen
Voor het slapengaan poets je je tanden.

Je wordt in bed gestopt door iemand van de
begeleiding.
Wanneer je moet gaan slapen, wordt bepaald
door je leeftijd.

Je kamer
Je krijgt je eigen kamer. Op deze kamer kan je rustig
spelen, dromen, een boekje lezen en natuurlijk ook
slapen.

Hou je kamer netjes en gezellig!
Foto’s, kaartjes, … kan je ophangen op een
daarvoor voorziene plaats.

5

Verzorging
In de leefgroep zijn er meestal vaste douchedagen,
maar je moet je wel iedere dag wassen. Bij dit alles
word je geholpen door een begeleider.

Ziekte
Het kan gebeuren dat je eens ziek wordt. De
begeleiding zal er dan voor zorgen dat de dokter
langskomt.
Als je iets moet innemen om terug beter te worden
(pilletjes of siroopjes), zal de begeleiding jou dit
geven.
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SCHOOL

Alle kinderen in Kindertehuis Dageraad gaan naar school. Waar je
naar school gaat, bespreken we met je mama en papa.
Alles wat je nodig hebt voor school wordt door Kindertehuis
Dageraad voorzien.
Je wordt meestal te voet naar school gebracht.

Soms vraagt de school of de juf of meester aan de begeleiding om
naar school te komen zodat we weten hoe het met jou gaat op
school. We zullen ook je mama en papa (of andere familieleden)
uitnodigen om mee te gaan naar oudercontacten.
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SPELEN
Speelgoed
In de leefgroep is er speelgoed te vinden.
Als je hiermee wil spelen, vraag je dat aan een
begeleider.
Als je gedaan hebt met spelen, ruim je dit terug op.
Speelgoed dat je van je ouders meekrijgt of
meeneemt van thuis, bewaar je op je kamer.

Binnen en buiten spelen
Binnen spelen mag op een rustige manier.
Als je samen speelt met andere kinderen, probeer je om geen ruzie
te maken.
Wij maken niets stuk.
Buiten spelen kan als het mooi weer is.

Activiteiten
We vinden het belangrijk af en toe samen met
iedereen dingen te doen. Ook in jouw leefgroep
worden er activiteiten georganiseerd (bv. op
woensdagnamiddag, tijdens de vakantie, …).
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WEEKENDS EN VAKANTIES

Je gaat in het weekend naar mama en/of papa, familie of je blijft
hier. Dit wordt op voorhand afgesproken.
Als je in het weekend hier blijft, kunnen je ouders op zaterdag of
zondag op bezoek komen.
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CONTACTEN
Groepstelefoon
Als de telefoon rinkelt, wordt deze opgenomen door
de begeleiding.
Je krijgt zelf de mogelijkheid om één keer per week
gratis te telefoneren naar familie (met behulp van de
begeleiding).
Je ouders mogen natuurlijk ook zelf naar
Kindertehuis Dageraad bellen om met jou te praten.

Televisie
Als je TV wil kijken, vraag je of de tv op mag. Op
schooldagen mag de televisie op vanaf 16u.

Bezoek
We kiezen ervoor dat familie 1 keer tijdens de week
en 1 keer tijdens het weekend op bezoek kan
komen. Dit kan enkel als dit afgesproken is met de
begeleiding en je familie.
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NOG WAT LEUKS
Fietsen
Er zijn een aantal fietsen beschikbaar in de
voorziening. Als je wil fietsen, vraag je dit eerst even
aan de begeleiding. Je mag op “den hof” fietsen als
het rustig is, maar niet op het gras en tussen de
bloempjes.

Verjaardag
Op je verjaardag mag je natuurlijk wel eens
verwend worden. Je kan je favoriete menu vragen
en je krijgt een cadeautje.

Centjes
Vanaf 6 jaar heb je recht op zakgeld. Oudere kinderen krijgen meer
zakgeld dan jongere kinderen. Je kan hiermee zelf iets kopen of de
centjes in je spaarvarken steken.

Kledij
Regelmatig bekijken we samen met jou of je nieuwe kleren nodig
hebt.
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WIE IS WIE
Er zijn hier veel kinderen, maar ook grote mensen.
De begeleiders voor jouw leefgroep zijn:
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………
Onze gezinsbegeleidsters zijn Caroline, Annette, Ann, Antigoni en
Celine. De gezinsbegeleidsters houden vooral contact met je familie.
Ze gaan op huisbezoek om te kijken hoe het met je ouders gaat en
vertellen over hoe het met jou gaat in de leefgroep. Natuurlijk kan je
dit zelf ook aan je ouders vertellen, maar de gezinsbegeleidster staat
ook in om vragen van je ouders te beantwoorden over Dageraad, de
thuissituatie of eender welke vraag dat je familie heeft over jou.
Ook op de “bureaus” wordt er heel wat rond jou gewerkt. Robert is de
algemene directie van de organisatie. Hij doet dit samen met Kris,
clusterverantwoordelijke en Bene, verantwoordelijke context. Ook
Ann, stafmedewerker en Isabel, de beleidsmedewerker, zorgen
ervoor dat alles hier goed verloopt.
Linda, Lutgarde, Katleen en Marianne zorgen er voor dat al de
papieren in orde zijn en zij werken veel met de computers.
Onze klusjesman heet André. Er zijn ook enkele huishoudsters. In
jouw leefgroep zijn dit: …………………………………………….
Zij koken, doen de was en houden de leefgroepen netjes.

Wij wensen
Dageraad!

je
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tijd
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