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Lente…
De lente is weer begonnen!
De kinderen spelen weer volop buiten, er wordt buiten
gegeten en gewandeld in de omgeving.
Daarnaast zijn we bezig om onze tuin weer zomer klaar
te maken, voor nog meer speelplezier!

Welkom op ’t Belhameltje!

Abby op de Snuffies!
Milou op de Snuffies!
Noor op de Loeiers!
Saar op de Loeiers!
Senn op de Loeiers!
Silke op de Snuffies!

Veel speel plezier!

Geboren!
Wij feliciteren
Toon, Kim en Gus met de geboorte
van Laurie!
Gerwin, Nienke en Hidde met de
geboorte van Thijn!

Hoi allemaal,
Mijn naam is Myrthe, ik ben 32 jaar en kom uit Eibergen waar ik samen
met mijn vriend Luc en ons zoontje Sieb woon.
In het dagelijkse leven werk ik als dialyse verpleegkundige in het MST.
In mijn vrije tijd mag ik graag creatief bezig zijn en vind ik het heerlijk om
samen te zijn met mijn gezin, familie en
vrienden.
Vanaf april zal ik de oudercommissie
komen versterken, ik kijk ernaar uit om dit
samen met de andere ouders te gaan doen.
Groetjes,
Myrthe

Veel geluk, liefde en gezondheid
toegewenst!
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Vuur maken met kinderen
Bijna niks is leuker dan een mooi vuurtje
maken.. of ernaar kijken.
Leren met vuur om te gaan, inclusief de
risico’s, hoort bij het opgroeien. Net als met
een zakmes omgaan, in het water vallen, vies
worden in de modder, takken zagen
enzovoorts.
Binnenkort gaan we de vuurplaats op ’t
Belhameltje, bedoeld voor met name de wat
oudere BSO kinderen, wat aanpassen door er
een hekwerk omheen te zetten.
Een vuurtje aanmaken is natuurlijk veel
leuker dan er naar te kijken, maar dat kun je
het beste leren onder begeleiding van een
volwassene. Ook daar gaan we binnenkort
aandacht aan besteden.

Schikreacties ouders beïnvloedt ook gedrag van kind
Kinderen bij wie de lichamelijke reacties het meest synchroon
lopen met die van de ouders , leren sneller door observatie dan
minder sterk afgestemde kinderen., maar reageren ook het
hevigst op een schrikreactie van hun vader of moeder.
Normaal gesproken is dat heel nuttig, zoals in het geval van de
kleuter die ziet dat zijn vader geschrokken zijn hand terugtrekt
van de hete barbecue. Maar als een ouder panisch reageert op
bijvoorbeeld een wesp of hysterisch doet bij onweer, dan neemt
een ‘meevoelend’ kind dat ook gemakkelijk over.
Dit zou kunnen verklaren hoe angststoornissen – die vaak in de
kindertijd ontstaan – van generatie op generatie worden
overgedragen. Wil je voorkomen dat je kind angstig wordt, let dan
dus vooral op je eigen schrik- en angstreacties en blijf zo kalm
mogelijk.

HET KARAKTER VAN EEN APRIL-KIND
Is jouw kind in april geboren of ga je deze maand bevallen? Niet alleen het sterrenbeeld, ook de geboortemaand kan je
wat meer vertellen over zijn karakter.
Kind-uit-april doet wat ‘ie wil?
Vurig, energiek, gepassioneerd en moedig zijn maar enkele kenmerken van je april-baby.
Kinderen die in april zijn geboren, weten wat ze willen en zo moet het gebeuren ook: je kind-uit-april doet wat ‘ie wil.
Als hij ergens zijn zinnen op heeft gezet, is, hij niet te stoppen. Ze hebben veel energie en zijn altijd in a hurry. Want
waarom zal je wachten als je ook gewoon kan doen?
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Camping Falkenborg!
Als alles zo blijft m.b.t. de corona maatregelen kunnen wij jullie alvast vertellen dat wij de eerste drie weken van
de zomervakantie op maandag, dinsdag en donderdag weer naar Camping Falkenborg gaan! We blijven dus
duimen. Dat wordt weer aftellen, volop zomervakantie pret op Camping Falkenborg! Neem alvast een kijkje op
de website van Camping Falkenborg: https://www.falkenborg.nl/
Wij houden jullie op de hoogte!

Programma meivakantie…

(Hopelijk zijn we dan weer geopend voor alle kinderen..)

Tijdens de meivakantie is er weer een leuk en leerzaam programma samengesteld voor de BSO kinderen,
onderstaand een aantal activiteiten die op de planning staan;
Op maandag 26 april staan natuurlijk de Koningsspelen gepland. We gaan deze week naar het bos om spullen te
verzamelen voor de geplande knutselactiviteit. Natuurlijk willen we onze nieuwe vuurkorf ook uitproberen,
lekker broodjes roosteren boven het vuur.
Deze week gaan we ook met de kinderen naar de boerderij, hier mogen ze zelf eieren rapen zodat we daar
heerlijke dingen mee kunnen bakken en proeven.
De tweede week van de meivakantie gaan we met hout aan de slag, onder andere hout branden en klussen als
echte timmermannen- en vrouwen.
De moestuin wordt deze week onder handen genomen en we gaan op zoek naar appels om een lekkere
appeltaart mee te bakken.
Beweging vinden wij natuurlijk ook belangrijk, vandaar dat er deze week een echt survival parcours wordt
uitgezet.
Er kan ook heerlijk gerelaxt worden tijdens een beautyochtend, maskertjes, nagels lakken, alles komt aan bod!
Fijne vakantie allemaal!
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Corona en kinderopvang:
Corona blijft maar duren. Veel te lang. Daar heeft iedereen moeite mee. Jij ook?
Hoe beter wij ons aan de richtlijnen van de rijksoverheid houden, zoals onder andere het dragen van mondkapjes,
anderhalve meter afstand houden en de corona-voorschriften in de noodopvang, des te sneller zijn we er vanaf. Dat is
de enige manier.
Hierbij kort alle informatie op een rijtje..
Zoals duidelijk werd tijdens de persconferentie blijft de BSO voorlopig gesloten. Wel biedt de BSO noodopvang. Ouders
wordt gevraagd de rekening van de BSO door te betalen. Zij krijgen hiervoor een tegemoetkoming die de eigen bijdrage
benadert. Ouders moeten er voor zorgen dat hun normale gegevens voor de kinderopvangtoeslag kloppen bij de
Belastingdienst. Bijvoorbeeld hun contracturen of inkomen. Wijzigingen specifiek vanwege de sluiting hoeven zij niet
door te geven.
Noodopvang
Vanaf het moment dat basisscholen en kinderdagopvang weer open zijn, bieden zij geen noodopvang meer aan.
Kinderen kunnen weer regulier naar school en/of dagopvang. De noodopvang, die op dit moment wordt geboden door
de BSO, blijft beschikbaar zolang de BSO gesloten is. We zijn dan alleen geopend voor kinderen die recht hebben op
noodopvang.
Noodopvang BSO tijdens voorjaarsvakantie
Tijdens de meivakantie 2021 zijn de basisscholen gesloten en biedt de BSO noodopvang voor hun reguliere klanten
tijdens hun gebruikelijke openingstijden voor deze vakantieperiode, mochten we dan nog gesloten zijn. Wij hopen dat
we dan weer open zijn voor alle BSO kinderen.
Kosten kinderopvang en tegemoetkoming eigen bijdrage
Alle ouders die gewoonlijk gebruik maken van kinderopvang en hun factuur ook nu volledig door blijven betalen,
ontvangen een tegemoetkoming van de eigen bijdrage. Soms is de tegemoetkoming hoger of lager dan de betaalde
eigen bijdrage. Dat komt onder andere omdat de tegemoetkoming is berekend met de maximale uurprijs.
Uitbetaling
De uitbetaling voor de tweede sluitingsperiode is gepland medio april voor zowel de dagopvang als voor de BSO. Maar
dit is nog onder voorbehoud, het hangt af van wanneer de BSO weer opent. Als de BSO langer gesloten blijft, schuift
ook de uitbetalingsdatum verder op. Voor de periode dat de BSO gesloten blijft, loopt de tegemoetkoming voor de BSO
door. Zodra er meer zekerheid is over de uitbetalingsdata, laten wij u dit weten.
Gegevens Belastingdienst controleren
U hoeft uw kinderopvangtoeslag niet vanwege de sluiting aan te passen. Wel is het altijd belangrijk om uw
kinderopvangtoeslaggegevens bij de Belastingdienst over uw normale gebruik actueel te houden. Bijvoorbeeld als het
aantal uren in uw contract of uw inkomen verandert.
Factuur doorbetalen
U moet de factuur van de kinderopvang betalen, anders krijgt u geen toeslag meer. Als ouders de factuur niet
doorbetalen, vervalt voor de periode waar de factuur op ziet het recht op kinderopvangtoeslag. De toeslag wordt dan
naar beneden bijgesteld.
Voor vragen kunt u tijdens werkdagen altijd terecht bij Kim Kroekenstoel, onze directeur.
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Verschil BHV en EHBO?
Zaterdag 13 en 20 maart was het weer zover; medewerksters konden
hun kennis m.b.t. EHBO en BHV weer opfrissen op de door ons jaarlijks
georganiseerde cursusdag (coronaproof).
Maar wat is eigenlijk het verschil tussen EHBO ’s en BHV ‘ers?
Een EHBO’er is iemand die, zoals de naam het al zegt, de eerste hulp
kan verlenen bij ongevallen. Dit zowel voor levensreddende eerste hulp
als voor niet levensreddende eerste hulp zoals splinters, botbreuken,
bloedneuzen, brandwonden, et cetera. In ons geval gaat het dus om
kinder-EHBO. Een bedrijfshulpverlener (BHV’er) wordt opgeleid in
(beginnende) brand bestrijden, alarmeren, ontruimen en
communiceren en in het verlenen van levensreddende eerste hulp. Dit
laatste betekent dat je leert te reanimeren (inclusief gebruik van de
AED) en hoe te handelen bij actieve bloedingen, verstikking en
verslikking. De BHV cursus is niet zozeer een uitbreiding op de EHBO
cursus. Bij de EHBO cursus leer je meer vaardigheden met betrekking
tot het verlenen van eerste hulp, terwijl je bij de BHV cursus naast het
verlenen van eerste hulp ook leert om een pand te ontruimen en een
beginnende brand te blussen. De BHV cursus biedt dus een iets
gevarieerder pakket en is meer gericht op werksituaties.
Wij hebben ervoor gekozen beide trainingen te geven, hoewel dit
wettelijk (nog) geen eis is, maar ook hier geldt ‘veiligheid voor alles!’

Hieperdepiep hoera
feest op ’t Belhameltje!

1 april: Dani wordt 4 jaar!
2 april: Zoë wordt 4 jaar!
6 april: Flynn wordt 9 jaar!
10 april: Anne wordt 10 jaar!
16 april: Jorn wordt 9 jaar!
16 april: Luuk wordt 4 jaar!
21 april: Kay wordt 1 jaar!
22 april: Lenn wordt 4 jaar!
23 april: Noor wordt 1 jaar!
25 april: Sten wordt 6 jaar!
25 april: Luus wordt 4 jaar!
29 april: Luc wordt 5 jaar!

Fijne verjaardag allemaal!

Agenda

Maandag 5 april
2 paasdag (‘t Belhameltje gesloten)
e

Maandag 19 april t/m vrijdag 23 april
Koningsspelen!
Dinsdag 27 april
Koningsdag (‘t Belhameltje gesloten)

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

