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Welkom op
’t Belhameltje:
Mies op de Loeiers!
Teddy op de Loeiers!
Sofie op de Loeiers!
Roos op de Snuffies!
Jouke op de Snuffies!
Steffi op de Knorries!

Een nieuw Belhameljaar…
Wij wensen jullie allemaal een fijn,
gezellig, knus, gelukkig, mooi, liefdevol,
plezierig, goed, leuk, spannend,
smaakvol, spetterend, blij en een
prachtig nieuwjaar toe!

...2020…
Hebben jullie genoten van de
feestdagen? Al het lekkere eten? De
gezelligheid? En zijn er misschien
nieuwe voornemen voor het nieuwe
jaar?
Ons belangrijkste voornemen is de
kwaliteit te blijven bieden die jullie van
ons gewend zijn! ☺
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Welkom in de oudercommissie Loes Geerdinck! 😊 Loes stelt zich alvast voor aan jullie…..
Hallo allemaal,
Ik ben Loes Geerdinck, 36 jaar en kom oorspronkelijk uit Beltrum.
Drie jaar geleden hebben Rick en ik een huis in Lichtenvoorde gekocht.
Na een verbouwing van ruim 8 maanden, wonen wij nu sinds twee jaar in ons huis.
We hebben een zoontje Gijs (1) die met veel plezier
naar ‘t Belhameltje gaat. Vanaf januari 2020 neem
ik plaats in de oudercommissie en ik hoop via deze
weg een bijdrage te kunnen leveren.
Groetjes Loes

Scholingsplan 2020
Ieder jaar opnieuw maken wij een scholingsplan voor onze medewerksters. Hierin staat te lezen welke
opleidingen en cursussen voor het komende jaar in de planning staan. Naast de cursussen die we elk
jaar moeten herhalen, zoals EHBO, BHV en kinderehbo, hebben we in 2020 een nieuwe cursus bij het
aanbod gevoegd.
Fotografie met de IPAD/IPhone en creatief teksten schrijven voor
op het WEB.
Na het doorlopen van deze cursus hopen we dat onze
medewerksters nog mooiere foto’s op Bitcare kunnen plaatsen en
de teksten nog aantrekkelijker zijn om te lezen.
Daarnaast starten we in januari met de 2e groep pedagogisch medewerksters aan de cursus ‘Werken
met baby’s’. Deze training wordt in 8 bijeenkomsten intern gegeven door Kim die het train de trainer
programma heeft gevolgd aan het NJI (Nederlands jeugd instituut) te Utrecht.

Nederlanders houden van gratis
Dat wij Nederlanders bekend staan als gierig maakt ons allemaal helemaal niks uit. Ook dit jaar zochten
we namelijk weer het vaakst op de term gratis op Marktplaats. Drie dagen per week gratis
kinderopvang klinkt ons dan ook als muziek in de oren!
Schaf de kinderopvangtoeslag af en biedt ouders drie dagen per week gratis kinderopvang. Dat zegt
GroenLinks-leider Jesse Klaver. Hij wil dat kinderopvang een publieke voorziening wordt, net als
onderwijs. Maar gaat een basisvoorziening niet ten koste van de kwaliteit? De kinderopvang werkt met
heel strenge kwaliteitseisen en daar wordt strikt op toegezien. En de IKK-wetgeving richt zich juist op
het verbeteren van de kwaliteit van de kinderopvang. Die kwaliteitseisen zijn en blijven leidend
ongeacht de financiering van de kinderopvang.’
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De voor-en nadelen van een winterbaby
Vaak denken mensen dat het krijgen van een winterbaby meer nadelen dan voordelen heeft. Volgens
ons maakt het jaargetijde niets uit en blijft het een prachtige gebeurtenis. Maar ook een winterbaby
heeft zo z’n voordelen. Juist in de winter, wanneer iedereen lekker binnen blijft en niet de kou in gaat, is
het vertroetelen van je baby helemaal geweldig.
Daarnaast slapen baby’s in de winter over het algemeen beter. En
ook de winterkleding voor baby’s vinden sommige mensen leuker
dan de zomeroutfit. En denk eens aan het tillen van een zware
reiswieg. In de winter heb je meestal geen last dat hierbij het zweet
langs je lichaam druipt.
En na de winter komt het voorjaar! De baby kan dan meer genieten van het mooiere weer!
Aantal overtredingen stijgt weer!

Hieperdepiep hoera feest op ’t Belhameltje!
Op 6 januari onze Justine is jarig!
Op 25 januari onze Maartje is jarig!
Op 30 januari onze Lindy is jarig!
Op 30 januari onze Aloys is jarig!

1 januari: Suus wordt 8 jaar!
6 januari: Bente wordt 1 jaar!
8 januari: Mayren wordt 8 jaar!
9 januari: Steffi wordt 3 jaar!
12 januari: Jill wordt 4 jaar!
16 januari: Sen wordt 6 jaar!
17 januari: Joep wordt 1 jaar!
19 januari: Zara wordt 8 jaar!
23 januari: Eline wordt 5 jaar!
24 januari: Jip wordt 2 jaar!
26 januari: Finn wordt 8 jaar!
29 januari: Silvan wordt 4 jaar!
30 januari: Mila wordt 5 jaar!

Na een jarenlange daling is het aantal overtredingen
bij kinderdagverblijven en BSO weer aan het stijgen.
Deze stijging komt voor een belangrijk deel door de
strengere eisen die met de nieuwe wetgeving gepaard
gaan.Wij zijn in 2019 gelukkig goed door de
onaangekondigde inspecties van de GGD gekomen.
Maar gemakkelijk is het niet geweest. Belang van de
kinderen dient altijd voorop te staan en niet de
regeltjes, maar in de praktijk kan hier wel eens een
spanningsveld door ontstaan. Dat vindt de
staatssecretaris gelukkig ook. Zij heeft dan ook
aangekondigd de mogelijkheden te verkennen om de
complexiteit van het stelsel van toezicht in de
toekomst te reduceren.

Data voor in de agenda:
6 januari 2020
Start training ‘Werken met baby’s’
6 januari t/m 15 februari 2020
Thema Hatsjoe!
7 januari 2020
Oudercommissies overleg
22 januari 2020
Nationaal voorleesontbijt
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