SEPTEMBER 2022

NIEUWSBRIEF
Groene kinderopvang gun je ieder kind!

Wij feliciteren
Luc, Myrthe en Sieb met de geboorte van Jidde!
Bram, Ilse, Fenne en Dex met de geboorte van Boet!
Jacco en Rosanne met de geboorte van Jurre!
Wij wensen jullie veel geluk, gezondheid en
plezier toe samen!

Welkom
Olivia bij de Kakels
Lotte bij de Vrijbuiters
Wij wensen jullie veel
speelplezier!

In deze nieuwsbrief de uitnodiging voor het

op de Belhamel!

Een minder leuk berichtje voor ons
Onze Justine gaat
na 13 jaar
't Belhameltje ons
eind september verlaten.
Justine gaat werken
bij een andere
kinderopvang
in haar woonplaats.
Justine, we willen je enorm
bedanken voor je inzet,
gezelligheid en
enthousiasme!

Onze Danielle
gaat vanaf eind
september op
zoek naar een
nieuwe uitdaging
binnen de
kinderopvang en
zal 't Belhameltje
verlaten.
Enorm bedankt Danielle
voor je gezellighied,
enthousiasme en inzet!

Wij willen jullie beide bedanken en wensen jullie
alle succes én plezier voor in de toekomst!

Welkom Loran in ons team!
Vanaf 1 september komt Loran ons team
versterken als pedagogisch medewerker in
opleiding. Ze heeft al bepaalde competenties
behaald met de opleiding waardoor ze nu ook
als pedagogisch
medewerker in opleiding aan de slag kan.
Loran studeert aan de HBO opleiding
AD-Pep (Pedagogisch educatief
professional). Loran is al bekend bij ons op de
Vrijbuiters en is vanaf nu
ook inzetbaar op BSO de Vrijbuiters
en de Kakels

We wensen je een leerzame tijd en veel succes!

Spelen met zand
Op ’t Belhameltje hebben we twee grote zandbakken om in te spelen.
Spelen met zand doet namelijk ontzettend veel voor de
ontwikkeling van het jonge kind. Zowel voor de zintuigen
als voor de sociaal emotionele ontwikkeling van een kind
is het van belang om alle mogelijkheden te krijgen om
met zand te spelen.
Zand is het meest gebruikte en meest aantrekkelijke speelgoed voor een kind en
heeft dus een grote speel en ontwikkelingswaarde. Het is een natuurlijk materiaal
dat vele vormen kan aannemen en dat door de structuur uitdaagt om te ontdekken.
Zo is er droog zand, mul zand, warm zand,
koud zand, nat zand en dan nog zand in diverse structuren,
zoals met steentjes, met schelpjes, rood zand, grijs zand,
geel zand en wit zand en zelfs zwart zand bij vulkanen.
In zand kun je graven, je kunt bergen maken met zand en
in mul zand is het heerlijk vallen. Van steviger zand gemengd
met water kun je prachtige bouwsels maken.
Het is verbazingwekkend dat kinderen zodra ze zand in hun handen hebben
ontzettend creatief en op zichzelf kunnen spelen.
Onze huid beslaat bijna 95% van ons lijf en zand geeft onze huid
zintuiglijke prikkels.
Een kind dat een verscheidenheid aan
natuurlijke materialen krijgt aangeboden zal dan ook het gevoel,
zowel fysiek als emotioneel beter ontwikkelen.
Daarom zijn we blij op ’t Belhameltje over een
grote zandbakken te beschikken.

Dag van de leidster
De dag om alle lieve medewerkers in het zonnetje te zetten is de
Dag van de Leidster
in de Kinderopvang.
Deze speciale dag vindt plaats op
15 september 2022
Op deze dag bedanken wij onze toppers voor hun inzet,
energie en doorzettingsvermogen elke dag weer.
Dat hebben ze zeker verdiend!

Wij zijn meer dan trots op ons team!

Muziek tip!
Volg ons op
Weijdeland Kinderopvang

Babynieuws van onze Lynn...
Even een berichtje van ons, eind februari verwachten wij
ons tweede kindje en hopen wij een broertje of zusje te
mogen verwelkomen voor Soof!
Liefs Lynn

Hieperdepiep hoera een feestje
2 september: Fieke 1 jaar!
2 september: Gus 3 jaar!
3 september: Jim 3 jaar!
5 september: Evy Sophia 4 jaar!
5 september: Suus 8 jaar!
9 september: Jill 7 jaar!
12 september: Teddy 3 jaar!
13 september: Lot 1 jaar!
15 september: Pam 7 jaar!
17 september: Holly 2 jaar!
18 september: Just 2 jaar!
18 september: Quinn 3 jaar!
18 september: Iris 6 jaar!
19 september: Noia 1 jaar!
21 september: Jur 3 jaar!
23 september: Nine 6 jaar!
24 september: Charlie 1 jaar!
27 september: Bente 1 jaar!
29 september: Lotte 3 jaar!
29 september: Mare 4 jaar!
30 september: Darley 4 jaar!
3 september onze Jodie,
6 september onze Lieke
8 september onze Benny en
9 september onze Tamara!

Vanaf heden zal de nieuwsbrief ook te lezen zijn in de Bitcare
app. Onderin de app is een

Fijne verjaardag allemaal!

te zien, daarin zal de berichtgeving staan zoals nieuwsbrieven,
notulen oudercommissies etc.
Vanaf januari 2023 zal de nieuwsbrief alleen nog verstuurd
worden via Bitcare.

Agenda
Donderdag 15 september:
Dag van de Leidsters!
Zaterdag 17 september
Zomerfeest op de Belhamel!

De in deze nieuwsbrief genoemde informatie is onder voorbehoud en ondergeschikt aan (wets-)wijzigingen. Er kunnen derhalve geen rechten aan worden ontleend.

