infrastructuur
de babyloft
Inkom: voor het binnenkomen in de babyloft dient u gebruik te maken van een code die enkel gekend is
door de ouders .Eens je binnen bent kom je in het sas: daar vragen we u overschoentjes aan te trekken
voor je in de speelruimte komt, dit om de hygiëne te bewaren.
Speelruimte: de speelruimte is onderverdeeld in twee stukken.
Enerzijds is er het grote park voor de baby's en kruipers. Daar vind je onder andere relaxen, bumbo's,
speelmat en aangepast speelgoed voor de allerkleinsten. De bedoeling is dat zij hier in alle rust kunnen
leren zitten,kruipen,... zonder gestoord te worden door de lopers.
Anderzijds is er de speelruimte voor de peuters: dit is een grote open ruimte met onder andere een
poppenhoek, knuffelhoek, speelhuis met glijbaan, enz...
Keuken: ook de keuken is open zodat er op elk moment toezicht op de kindjes mogelijk is.
Tijdens het eetmoment worden de tafels ter hoogte van de keuken gezet, waar ook de eetstoelen staan. Zo
kunnen alle kindjes gezellig samen eten.
Slaapkamers: er zijn 2 slaapkamers. In de kleinste kamer staan 4 bedden, daar slapen de baby's tot de
leeftijd van ongeveer 6 maand.
De ouder kindjes slapen in de grote slaapkamer: daar staan 14 bedden. Ieder kind heeft zijn eigen bed.
De kinderen die weinig slaap nodig hebben (schoolrijp) slapen in de speelruimte op aangepaste bedjes.
Verzorgingsruimte: in deze ruimte staan 2 verzorgingstafels en is er voor elk kind een apart vakje voor hun
persoonlijke spullen (luiers, reservekledij,...).Dit vakje kunnen ze herkennen aan een symbool dat ook terug
te vinden is aan hun kapstok.
Voor onze oudste kindjes staan de vakjes onderaan zodat zij zelf aan hun kleren kunnen om op die manier
zich zelfstandig te leren aankleden.
Tuin: een grote afgesloten tuin met speelhuisjes, zandbak en zelfs een zwembadje voor in de zomer.
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