
4 CLAVIS UITGEVERIJ

Boekpresentatie op 24 september

Academische feestzitting ‘Kinderopvang en ontmoeting’ onder 

de Hoge Bescherming van Hare Koninklijke Hoogheid Prinses 

Mathilde met toespraken van

- Jo Vandeurzen, minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

- Katrien Verhegge, administrateur-generaal van Kind en Gezin

- Monique Swinnen, gedeputeerde Provincie Vlaams-Brabant

Persaandacht in Kiddo 

vakblad voor de kinderopvang, oplage 4.000 ex.

Deze twee boeken verschijnen naar aanleiding van het 

15-jarige bestaan van kinderdagverblijf Wigwam.

Wigwam (Kessel-Lo) werd in 1995 opgericht met projectmiddelen 

van Kind en Gezin en kreeg in 2004 een erkenning als kinderdag-

verblijf.
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Kinderen gaan meestal met plezier naar de opvang. Een dag 

bij de vriendjes is zo om. Iedereen is welkom en iedereen doet 

graag mee. De mama’s en papa’s mogen af en toe komen 

knutselen, koken of een verjaardag meevieren. En na het 

middageten doen de kinderen samen een dutje. Ja, bij de 

vriendjes in de kinderopvang is het altijd een gezellige boel.

In dit peuterboek staat geen tekst. De herkenbare prenten 

vertellen het verhaal van een dagje in het kinderdagverblijf of 

bij de onthaalouder. En jij vertelt het natuurlijk ook, samen 

met je kind!

Wigwam is niet zomaar een kinderdagverblijf. Het is een 

open huis waar ouderparticipatie en elkaar onbevangen ont-

moeten centraal staan. Bij Wigwam is kinderopvang zoveel 

meer dan opvang alleen. In dit boekje met bijbehorende dvd 

wordt de unieke werking van dit bijzondere kinderdagverblijf 

uit de doeken gedaan.

MOOI KIJKBOEK IN KARTON
VOOR PEUTERS

INFORMATIEF BOEKJE MET DVD
VOOR DE KINDEROPVANG

DAGELIJKS LEVEN

met 

DVD


