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Mondhygiëne
Een gezond gebit is niet alleen mooi maar ook
heel belangrijk voor de ontwikkeling van een
kind. Tandbederf (cariës en erosie) heeft een
negatieve invloed op de kwaliteit van leven van
een kind, het kan leiden tot onder andere: pijn,
infectie, problemen met eten, maag- en
darmproblemen, verslechterde ontwikkeling van
de spraak, een laag zelfbeeld en problemen in
sociaal functioneren.
De kans op tandbederf (waaronder ‘gaatjes’)
wordt het kleinst als u en uw kind de volgende
adviezen opvolgen:





2x per dag tandenpoetsen (’s morgens en
’s avonds voor het slapen gaan)
Minimaal 1x per dag napoetsen door
ouder/verzorger
Maximaal 7 eet- en drinkmomenten,
waarvan maximaal één zoetmoment
2x per jaar naar de tandarts

In de strijd tegen cariës onder jonge kinderen is
nu de Tandenland app beschikbaar. Dit is een
app waarmee kinderen in de leeftijd van 2 tot 6
jaar en hun ouders ondersteund worden bij het
tandenpoetsen. Ook bevat de app tien handige
tips voor ouders om het kindergebit gezond en
vrij van gaatjes te houden.
De app, een initiatief van de GroeiGids samen
met de GGD Amsterdam, bevat een leuke timer
met een tandenpoetslied voor tijdens het
tandenpoetsen én vier filmpjes. In die filmpjes
wordt uitgelegd hoe je gaatjes kunt voorkomen,
hoe je je tanden moet poetsen en wat de
tandarts doet bij een controle-bezoek.
Nieuwsgierig? De app is gratis te downloaden
voor Android- en Appletoestellen (iPad, iPhone).
Meer informatie kunt u vinden op
www.trammelantintandenland.nl

Voorleesweek
De voorleesweek gaat dit jaar door van 18 tot
26 november. Tijdens deze week wordt
voorlezen extra in de kijker gezet, omdat
voorlezen de taalontwikkeling en de fantasie
stimuleert, omdat voorlezen nieuwe werelden
opent. Niet alleen bij jonge kinderen maar ook
bij kinderen die zelf al lezen. Ook Auricula doet
terug mee aan deze voorleesweek. We zetten
voorlezen en boeken deze week extra in de
kijker en zorgen voor enkele leuke activiteiten!

Grootouders van de peuters worden deze
week uitgenodigd om een activiteitje mee te
komen doen. Op dinsdag in de groene groep en
op woensdag in de gele groep. Je kan

hiervoor nog altijd inschrijven!!!!
Meer informatie vindt u terug op de brief die
met we met uw kind hebben meegegeven !

EHBO bij jonge kinderen
Op donderdag 23 november organiseert het
samenwerkingsverband ‘De Koepel Kortrijk’
een infoavond rond EHBO bij jonge kinderen.
Deze avond staat open voor iedereen.
Het programma ziet er als volgt uit:
- 19u15 onthaal
- 19u30 verwelkoming
Spreker: Kristof Paternoster, medewerker
AZ Brugge. Nadien vragenuurtje en drankje.
De avond gaat door in het Bond
Moysoncentrum, President Kennedypark 2, te
Kortrijk (gratis parking bij het gebouw).
Inschrijven kan via onderstaande link - tegen
ten laatste 16/11
http://309.socmutsoc.be/machform3/view.ph
p?id=46
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Lut maakte deze
fantastische
activiteitenborden.
De kinderen spelen hier
enorm graag mee.

Zwarte Piet
Wiedewiedewiet
Ik hoor je wel
maar ik zie je niet

We zijn ons al volop aan het
voorbereiden op de komst van
de Sint!

Activiteiten en thema’s

WINTERMENU
Dinsdag 21 november starten wij met onze wintermenu.
Aan het infobord ter hoogte van de keuken kunnen de
ouders deze menu raadplegen. Er is een menu voor de
kinderen jonger dan één jaar en een menu voor de
kinderen ouder dan één jaar.
Ook op onze website vinden ouders deze menu terug.

TELEFOONNUMMERS
Auricula is te bereiken via twee vaste telefoonnummers :
056/37 30 57
056/32 62 81
Als de ene lijn bezet is, kunt u het andere telefoonnumer
proberen.

Auricula-nieuws

Iebe start met haar stage
op 4 december in de
blauwe groep. Zij volgde
10 weken de opleiding
zorgplekleren in de rode
groep.
Hassnae zit in haar 6de
jaar jeugd en
gehandicaptenzorg. Zij
loopt stage in de groene
groep van 5 december tot
en met 9 februari
5december tot en met 9
Caitlin volgt eveneens de
februari
richting jeugd en
gehandicaptenzorg. Zij zal
in de gele groep stage
doen van 5 december tot
en met 9 februari
Op 23 november start in
de rode groep Justine, 7de
jaars studente kinderzorg.
Zij blijft in de groep tot en
met 20 december.

STAGIAIRES

