Kindercentrum ’t Belhameltje

Belhamelnieuws
Hallo Februari!
In januari hebben we genoten van de
nationale voorleesdagen. De mama van
Sjoerd, Eva kwam ook nog voorlezen met
gebaren!
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Welkom op
’t Belhameltje:
Esmee op de Knorries!
Sara op de Pukkies!
Jur op de Loeiers!
Puck op de Loeiers!

De maand februari staat in het teken van
Valentijnsdag en hebben we natuurlijk het
Carnavalsfeest!
Veel lees- en kijkplezier!

Kunstenaars op de Loeiers!

Carnavalsfeest
op de BSO

Natuurspeurtocht in het bos en lekker eigen
gemaakte soep maken met de BSO!

Vanaf 3 februari gaan wij op de BSO beginnen met het
thema CARNAVAL t/m 21 februari zullen de activiteiten
bij dit thema aansluiten.
Op vrijdag 21 februari sluiten we thema af met een groot
carnavalsfeest. Iedereen van de BSO is welkom (ook de
kinderen die normaal niet op vrijdag bij de BSO zijn)!!
Het programma begint om 14.30 uur en duurt tot
ongeveer 16:30 uur. Die dag worden de prins en prinses
van de ‘t Belhameltje bekend gemaakt en laten we onze
knutselwerkjes zien.
Wij hebben er zin in, komen jullie ook?
Geef je snel op!
Team BSO de Kakels en ’t Kippenhok!

Geslaagde nationale voorleesdagen!
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Welkom in ons team Bernice en Lynn! 😊
Bernice en Lynn stellen zich alvast aan jullie voor…..
Hoi allemaal!
Mijn naam is Lynn Temmink en zit momenteel
in mijn laatste jaar van de opleiding Social Work.
Vanaf Februari kom ik met heel veel plezier het team
versterken en zal ik ook mijn afstudeeronderzoek hier afronden.
Ik heb er heel veel zin in en kijk er naar uit om iedereen te ontmoeten!
Veel liefs Lynn
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hallo ouders/verzorgers,
Mijn naam is Bernice de Roos, woon in Miste-Winterswijk.
Afgelopen zomer heb ik de opleiding
Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker niveau 4 afgerond.
Per 1 februari kom ik bij ´t Belhameltje werken. Ik heb er heel veel zin in!
Tot dan!
Groetjes Bernice

Verschil BHV en EHBO?
Zaterdag 18 januari was het weer zover; alle medewerksters konden hun kennis m.b.t. EHBO en BHV weer
opfrissen op de door ons jaarlijks georganiseerde cursusdag.
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 alle medewerksters beide trainingen te geven, hoewel dit wettelijk (nog) geen eis is,
maar ook hier geldt ‘veiligheid voor alles!’
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Wat zijn de 21e eeuwse vaardigheden?
Het gaat om 11 competenties die
weergegeven zijn in onderstaand model van
de 21e eeuwse vaardigheden, van Nationaal
Expertisecentrum Leerplanontwikkeling
(SLO) en Kennisnet. Het gaat bijvoorbeeld
om vaardigheden als kritisch denken,
creatief denken, probleem oplossen, ictbasisvaardigheden,
informatievaardigheden, computational
thinking en mediawijsheid.
Hieperdepiep hoera
feest op ’t Belhameltje!
Op 3 februari onze Hayat is jarig!
Op 14 februari onze Chantal is jarig!
Op 17 februari onze Manon S is jarig!

5 februari: Tijn wordt 5 jaar!
12 februari: Nienke wordt 9 jaar!
13 februari: Michelle wordt 4 jaar!
13 februari: Jorn wordt 9 jaar!
16 februari: Broez wordt 2 jaar!
16 februari: Amy wordt 7 jaar!
19 februari: Morris wordt 1 jaar!
20 februari: Lizzy wordt 1 jaar!
22 februari: Hanne wordt 3 jaar!
27 februari: Jelte wordt 7 jaar!
28 februari: Seb wordt 5 jaar!

Stint krijgt nieuwe naam: Buszy
Stint-eigenaar Edwin Renzen heeft besloten de
vernieuwde Stint ook een nieuwe naam te geven:
Buszy.
Het ministere van Infrastructuur en Waterstaat
legde namens nabestaanden het verzoek neer om de
naam van de elektrische bolderkar aan te passen.
‘Stint’ heeft een negatieve associatie gekregen na
het ongeluk in Oss, waarbij in 2018 vier kinderen
omkwamen nadat de Stint werd aangereden door
een trein. De merknaam Stint blijft bestaan, maar
het model dat gebruikt wordt om kinderen mee te
vervoeren heet straks Buszy.
Belhameltje zal nog niet tot de aanschaf van een
nieuwe stint overgaan en blijft het BSO vervoer met
de busjes doen.

Data voor in de agenda:
Vrijdag 14 februari
Valentijnsdag!
Vrijdag 21 februari
Carnavalsfeest BSO
14.30-16.30 uur
Maandag 24 en dinsdag 25 februari
Carnaval op ’t Belhameltje
De in deze nieuwsbrief genoemde informatie is onder voorbehoud en ondergeschikt aan toekomstige (wets-)wijzigingen. Er kunnen derhalve geen rechten aan worden ontleend.

