
 

 

 

  

Belhamelnieuws 

Februari 2021 

Welkom op ’t Belhameltje 
 

Mare op de Loeiers! 
Mick op de Knorries! 
Veerle op de Snuffies! 
Tygo op de Pukkies! 

 
Veel speel plezier! 

Geboren! 

Wij feliciteren  
 

Guus, Marloes en Gwen met de 
geboorte van Abby! 

Martijn, Joslin, Hanne en Toon met 
de geboorte van Silke! 

 
Wouter, Melanie, Luus en Juul met 

de geboorte van Soof! 

Veel geluk, liefde en gezondheid 
toegewenst! 

 

Nieuw logo op bussen en panden 

Een goed nieuw logo bedenken is één, maar daarna begint 

eigenlijk pas het echte werk want je staat verstelt van waar een 

logo in het verleden allemaal voor gebruikt is en dus ook door het 

nieuwe moet worden vervangen. De afgelopen maand zijn we dan 

ook druk bezig geweest om het nieuwe logo op onze BSO bussen 

te laten zetten en op onze huisvesting om te wisselen. Maar ook 

bakfietsen en zelfs deze nieuwsbrief mogen natuurlijk niet 

worden overgeslagen. 

De reacties op ons ons nieuwe logo zijn overwegend positief en 

met name de opmerking ‘echt meer van deze tijd!’ hebben we al 

vaak te horen gekregen. 

Bekijk ook onze nieuwe website: www.belhameltje.com 

  

 

http://www.belhameltje.com/


  

Blijf in contact 

Het is belangrijk in deze periode van lockdown 

om op de één of andere manier contact te 

houden met het kinderdagverblijf. Praat 

bijvoorbeeld regelmatig met je kind over het 

kinderdagverblijf. Benoem bijvoorbeeld samen 

de namen van de leidsters en de kinderen aan 

de hand van foto’s, of kijk samen naar foto’s of 

video’s die op de groep gemaakt zijn of die je 

tijdens de lockdown toegestuurd krijgt. Waar je 

ook nog aan kunt denken is om met fiets of 

wandelend af en toe langs het kinderdagverblijf 

met je kind te gaan om even te zwaaien. 

 

Pluk het daglicht! 

Juist in de winter is het zaak daglicht te vangen. Want dat geeft je 

humeur en gezondheid een enorme boost. Dus hup, naar buiten - 

er is genoeg te doen. 

Als het buiten guur is, nestelen we ons graag in een hoek van de 

bank. Met uren vermaak op Netflix, een warme deken en thee 

binnen handbereik. Klinkt louterend, maar in de praktijk werkt te 

veel binnenblijven niet goed op je humeur. 

Waarom is naar buiten gaan zo goed voor ons? De crux zit ’m in 

daglicht. Bepaalde cellen in het oog vangen licht op en geven dat 

door aan de hypofyse, een klein orgaan in de hersenen dat de 

aanmaak van hormonen regelt. Hoe meer helder daglicht je ogen 

vangen, hoe hoger het niveau van het ‘gelukshormoon’ 

serotonine in je brein. 

Hieronder vijf voorbeelden van buitenspelen voor pappa’s en 

mamma’s  

Dauwtrappen 

Een flink portie licht aan het begin van de dag zet de biologische 

klok gelijk. Juist in de ochtend bevat het licht namelijk het meeste 

blauw. Reden te meer om lopend of fietsend naar je werk te 

gaan. 

Schatzoeken 

Met het spel Geocaching ga je op zoek naar een cache, ofwel 

schat. Ze staan verzameld op geocaching.nl en zijn te vinden met 

gps. Onderweg los je puzzels op voor coördinaten. 

Ommetje 

Een kwartier buiten levert al genoeg daglicht op voor een 

gezonde nachtrust. Eet je boterham dus eens tijdens een blokje 

om. 

Outdoor 

Hardlopen, fietsen, bootcampen: sommige sporten kun je het 

hele jaar buiten beoefenen. 

Picknickproof 

Met een thermoskan soep of glühwein houd je het buiten op een 

bankje best even uit. 
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Klein presentje! 

Wij hadden zo met z’n allen er op gehoopt dat we alle 

kinderen weer op maandag 25 januari konden 

verwelkomen op ’t Belhameltje!  

We missen ze enorm en hebben onze hoop nu op 

maandag 8 februari gevestigd!  

Voor jullie als ouders beseffen we hoe zwaar en 

vermoeiend deze verlengde lockdown opnieuw moet 

zijn. 

Ook op de kinderen heeft deze lockdown natuurlijk 

een behoorlijke impact.  

Ze missen waarschijnlijk de structuur en de sociale 

omgang met andere kinderen. 

Om het leed een klein beetje te verzachten hadden 

we in de laatste week van januari een klein presentje 

voor ze, een zakje met allerlei lekkere dingen en wat 

spelmateriaal om te knutselen! 

We zullen blij zijn als we weer de spandoeken kunnen 

ophangen om alle kinderen te verwelkomen en de 

noodopvang hopelijk definitief tot het verleden 

behoort. 

 



 

 

  

Ontwikkelingsgesprekken!  
 

Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich ontwikkelen door spelenderwijs te ontdekken, ervaren, beleven en te leren. 
Ook onze medewerksters krijgen de kans om te ontdekken wie ze zijn, welke competenties ze beheersen en hoe zij 
verder kunnen groeien en ontwikkelen. Daarom vindt er coaching bij de dagelijkse werkzaamheden plaats. Tijdens de 
individuele coaching gesprekken (3 gesprekken per jaar) wordt samen gekeken naar de taal en interactievaardigheden, 
de competenties en de taakafspraken. Zelf reflectie speelt daarin een grote rol.  
Pedagogisch Beleidsmedewerker voor Belhamels Kinderopvang B.V. is Kim Kroekenstoel (directrice). Als pedagogisch 
beleidsmedewerker is zij verantwoordelijk voor de vertaling van het pedagogisch beleid naar de praktijk. Hierbij wordt 
vooral gelet op de praktische uitvoering van het beleid.  
Zo ziet jaarlijks onze planning op ’t Belhameltje eruit:  

Januari: Individueel jaargesprek In dit gesprek wordt terug gekeken naar de beoordeling in december en er worden 

nieuwe taken / leerdoelen opgesteld voor het komende jaar om vereiste competenties te verbeteren.  

Juni: Individueel functioneringsgesprek In dit gesprek wordt het functioneren van het eerste half jaar besproken 
ook naar aanleiding van de coaching gesprekken op de groep. Voor dit gesprek werkt de pedagogisch 

beleidsmedewerker op de groep en bespreekt daar de ontwikkeling.  

December: Individueel beoordelingsgesprek: Eénrichtingsverkeer gesprek, de jaarlijkse beoordeling. Zowel vereiste 

competenties worden beoordeeld alsook de wijze waarop de pedagogisch medewerkster door middel van het 

uitvoeren van taken hieraan gewerkt heeft.  

Daarnaast worden er dit jaar drie workshops gegeven en ontvangen de medewerkers na afloop van de workshop 

coaching op de groep door een externe pedagogisch coach. Dit zal Erika Coacht zijn. De drie workshops in 2021 zijn:  

- Pedagogisch documenteren 
- Reggio Emilia 
- De ruimte als 3e pedagoog.  
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De oorsprong van het woord pindakaas  

Eén van de favoriete smeersels op het brood op een kinderdagverblijf is wel pindakaas. 

De eerste pindakaas of pindaspread, ontstond aan het einde van de 19de eeuw, in 

Amerika.. In 1893 ontwikkelde John Harvey Kellogg’s de eerste smeerbare pindapasta.  

Toen pindakaas in 1948 op de Nederlandse markt kwam, kreeg het niet direct deze 

naam. In het Engels noemen ze onze pindakaas of pindaspread, peanut butter. De 

vertaling van de woorden peanut en butter zijn pinda en boter. Je zou denken dat we 

het dan toch gewoon pindaboter kunnen noemen. Dat is waar het probleem van de 

naam ontstond. Niet zozeer bij de pinda’s maar bij de boter. In Nederland was de naam 

boter een beschermde naam, en mocht alleen gebruikt worden voor echte roomboter. 

Hoe moest ons pindasmeersel dan wel gaan heten? 

Voor de mogelijke oorsprong van het woord pindakaas, komen we terecht in Suriname. 

Daar hadden ze een blokvormige en cakeachtige pindamassa. Om dit te kunnen eten, 

werd er net als bij kaas, plakjes van gesneden. De Surinamers noemde dit gerecht: 

pienda-dokunnu 

Een Duitse zendeling heeft dit Surinaamse woord vertaald naar Pinda-Käse. Omdat het 

woord -kaas wel is toegestaan, is dit verduitste woord uiteindelijk onze pindakaas 

geworden. 



 

 

 

Hieperdepiep hoera  
feest op ’t Belhameltje! 

 
3 februari: Onze Hayat is jarig! 

14 februari: Onze Chantal is jarig! 

12 februari: Onze stagiaire Arlette is 

jarig! 

 

 

2 februari: Lent wordt 3 jaar! 

5 februari: Jelte wordt 6 jaar! 

6 februari: Thom wordt 1 jaar! 

10 februari: Yfke wordt 5 jaar! 

13 februari: Jorn wordt 10 jaar! 

14 februari: Mick wordt 3 jaar! 

16 februari: Broez wordt 3 jaar! 

19 februari: Morris wordt 2 jaar! 

22 februari: Hanne wordt 4 jaar! 

27 februari: Jelte wordt 8 jaar! 

 

Fijne verjaardag allemaal! 

Agenda 
 

Dinsdag 9 februari 
Studiedag basisschool de Sterrenboog  

  
13 februari t/m 21 februari 

Voorjaarsvakantie 
 

14 februari 
Valentijnsdag 

Gewicht bij de geboorte 

Gemiddeld weegt een Nederlandse baby 3500 gram bij de geboorte. Meisjes 

hebben een gemiddeld geboortegewicht van 3290 gram. Jongens zijn 

gemiddeld 120 gram zwaarder bij de geboorte, namelijk 3410 gram. Een 

tweede kind is vaak zwaarder dan het eerste kind, het verschil is gemiddeld 

ongeveer 200 gram. 

Hoeveel een baby weegt bij de geboorte hangt af van onder andere de 

volgende factoren: 

• na hoeveel weken zwangerschap de baby wordt geboren 

• omstandigheden in de baarmoeder tijdens de zwangerschap 

• eventuele medicatie tijdens de zwangerschap 

• etniciteit van de moeder 

• voeding van de moeder 

 

Ook Christen Unie voor (bijna) 

gratis kinderopvang 

Een tarief van 30 cent per uur en 

hervorming van het 

kinderopvangstelsel en 

belastingstelsel.  

Ook de ChristenUnie wil een betere 

toegankelijkheid van de 

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

 


