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Welkom op ’t Belhameltje
Kay!
Liam!
Milou!
Noor!
Veel speel plezier!

Geboren!
Wij feliciteren;
Martijn, Daniëlle en Jamie met
de geboorte van Lynn!
Niek, Danine en Vince met de
geboorte van Jolie!
Mark, Susan en Sam met de
geboorte van Gijs!
Veel geluk, liefde en gezondheid
toegewenst!

Welkom terug, Lisa!
Hey hoi allemaal,
Even een klein berichtje van mij.
Vanaf 18 aug gaan jullie mij weer tegenkomen op de Belhamel.
Mijn verlof en vakantie zitten er bijna op. Ondanks de gekke Corona tijd
heb ik een fijn verlof gehad en heerlijk genoten van mijn meisje

Fijne vakantie voor iedereen en tot over een paar weekjes!
Liefs, Lisa

en gezinnetje.
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Welkom in ons team Nathalie en veel werkplezier! Nathalie stelt zich alvast aan jullie voor….
Hallo ouder(s)/verzorger(s),
Mijn naam is Nathalie Raven. Ik ben 23 jaar oud en
woonachtig in Eibergen. Ik ben inmiddels afgestudeerd aan
de Pabo en ik hoop straks als juf aan het werk te gaan. Het
werken met kinderen vind ik erg leuk en het lijkt mij een
leuke uitdaging om dit ook te gaan doen in de
zomervakantie. Ik heb verschillende stages gelopen bij
verschillende basisschoolleeftijden en ik hoop mijn
ervaringen toe te kunnen passen op ’t Belhameltje.
In mijn vrije tijd vind ik het gezellig om leuke dingen te doen
met mijn vriendinnen, om muziek te luisteren en om te lezen.
Ik kijk er naar uit om te beginnen!

Als u vragen heeft dan hoor ik dat graag!

Met vriendelijke groet,
Nathalie Raven

Een blad is groen en de bast van een boom is bruin!
In de kinderopvang hebben we ze jarenlang bij het brengen of halen van je kind zien hangen. De door de
pedagogisch medewerkster voorgedrukte en op maat geknipte knutselwerkjes, door kinderen zelf
ingekleurd en voorzien van de naam van het kind, maar voor de rest toch weinig onderlinge verschillen.
Niets mis mee en ook dit levert een bijdrage aan de creatieve ontwikkeling van het jonge kind, maar
creativiteit gaat ook over het maken van iets waarvan het eindresultaat nog onbekend is.
De afgelopen maanden proberen we steeds vaker de nadruk meer te leggen op de fantasie en creativiteit
van het jonge kind zelf. Een blad hoeft niet pertinent groen te zijn en de bast van een boom niet bruin.
Ook in de werkelijkheid is dit namelijk niet het geval en je stimuleert er wat minder de verbeeldingskracht
en creativiteit van het jonge kind mee.
Om bij kinderen creativiteit en creatieve processen te stimuleren is het van belang om je te richten op
een aanleiding om de fantasie te prikkelen, het materiaalaanbod en de stimulering vanuit de pedagogisch
medewerkster.
Creativiteit gaat dus over het maken van iets waarvan het eindresultaat nog onbekend is. De aangeboden
materialen kunnen dat proces afremmen of juist versterken. Door minder voor geprepareerde
kunstwerkjes aan te bieden, hopen we dus de fantasie van de kinderen nog meer te stimuleren.
Dus mocht je de voorgedrukte A4-tjes aan de lijn gaan missen, dan weet je nu waarom!
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Zwangere pedagogisch medewerksters
De Arbowet eist van werkgevers dat zij extra aandacht besteden aan zwangere vrouwen met het oog op
beroepsgebonden gezondheidsrisico’s voor de werkneemster en het ongeboren kind (artikel 1.42 Arbobesluit).
COVID-19 is een luchtweginfectie die wordt veroorzaakt door SARS-CoV-2. Op basis van de huidige literatuur
lijken zwangere vrouwen geen verhoogd risico te hebben om geïnfecteerd te worden met SARS-CoV-2, d.w.z. ze
zijn niet ontvankelijker dan andere personen.
Na 28 weken geldt echter wel, dat wanneer zwangere werknemers niet kunnen voldoen aan de ingestelde
preventiemaatregelen zoals ≥ 1,5 meter afstand houden dan dienen zij andere werkzaamheden te verrichten,
waarbij deze afstand wel gewaarborgd kan worden. Dit geldt dus ook voor pedagogisch medewerksters.

Nieuwe toeslag-app van de Belastingdienst voor ouders
Ouders kunnen via een nieuwe app van de Belastingdienst gegevens over hun kinderopvangtoeslag bijhouden en
wijzigen. Via de app kunnen ouders eenvoudig informatie doorgeven die van invloed is op de hoogte van hun
kinderopvangtoeslag.
Het gaat dan bijvoorbeeld om een wijziging van het inkomen of het aantal uren dat de kinderen naar de opvang
gaan. Gebruikers krijgen een melding als de gegevens mogelijk niet meer actueel zijn, met daarbij de vraag deze
aan te passen.
De app is te downloaden in de App-store
en Google Play.
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Hieperdepiep hoera feest op
’t Belhameltje!
4 augustus: onze Lynn is jarig!
26 augustus: onze Ans is jarig!

We zijn nog steeds op zoek naar een nieuwe tuinman, wie kent
er een tuinman voor ons?
1 augustus: Sietse wordt 10 jaar!
1 augustus: Mats wordt 2 jaar!
2 augustus: Sam wordt 3 jaar!
3 augustus: Stijn wordt 5 jaar!
4 augustus: Mies wordt 1 jaar!
5 augustus: Boet wordt 5 jaar!
6 augustus: Nikki wordt 5 jaar!
6 augustus: Sep wordt 4 jaar!
8 augustus: Fien wordt 5 jaar!
10 augustus: Daniek wordt 3 jaar!
10 augustus: Mijke wordt 5 jaar!
11 augustus: Gijs wordt 7 jaar!
11 augustus: Duuk wordt 3 jaar!
11 augustus: Dex wordt 2 jaar!
13 augustus: Nina wordt 6 jaar!
14 augustus: Mick wordt 3 jaar!
14 augustus: Jouke wordt 2 jaar!
17 augustus: Aron wordt 6 jaar!
17 augustus: Lot wordt 3 jaar!
17 augustus: Noah wordt 1 jaar!
18 augustus: Sim wordt 6 jaar!
18 augustus: Noud wordt 4 jaar!
18 augustus: Nora wordt 8 jaar!
19 augustus: Wessel wordt 1 jaar!
20 augustus: Sophie wordt 3 jaar!
29 augustus: Bram wordt 5 jaar!
29 augustus: Morris wordt 4 jaar!
30 augustus: Jurre wordt 9 jaar!

Agenda
Vrijdag 28 augustus
Laatste dag zomervakantie

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

