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We gaan een bijzondere zomer tegemoet! 

Op maandag 18 juli begint in onze regio de schoolvakantie en zal 

duren tot 30 augustus. Onze eerste en hopelijk laatste 

zomervakantie in corona tijd. Ook zullen wij dit jaar daarom helaas 

met de buitenschoolse opvang niet naar Camping Falkenborg 

gaan, hopelijk volgend jaar weer! Maar volgens velen kan het 

normale leven pas weer terug keren als er een vaccin gevonden is 

tegen het virus. Er is nog geen medicijn om ons van Covid-19 te 

genezen, en ook geen vaccin om te voorkomen dat we het krijgen. 

Er wordt door wetenschappers keihard gewerkt om deze twee 

eieren van Columbus te vinden. 

Helaas kan dit jaar door het coronavirus ons traditionele 

zomerkamp op de camping niet doorgaan, maar we houden goede 

hoop dat in 2021 we wel weer van de partij kunnen zijn. Voor de 

kinderen die gebruik maken van onze vakantie BSO zullen we ons 

uiterste best doen om er toch een hele leuke en gezellige tijd van 

te maken met veel afwisselende activiteiten. 

Zoals het er nu naar uitziet kunnen we gelukkig wel op vakantie. 

Zowel in eigen land als in het buitenland. Er even tussenuit kan 

een mens best goed doen na zo’n vreemde periode als we met 

elkaar achter de rug hebben. Het virus beleeft hopelijk ook een 

zomerdipje en tegen iedereen zeggen we “Blijf gezond ook op 

vakantie en kom vooral ook weer gezond terug!” 

Het team van ’t Belhameltje wenst jullie een hele fijne 

zomervakantie met veel zonnestralen en ontelbare gezellige 

momenten met elkaar. 

 

Nieuwsbrief juli 2020 

 

Hieperdepiep hoera jubileum 
feestje onze Samantha al 12,5 

jaar in dienst! 
 #topper #jubileum 

Geboren! 

Wij feliciteren Chantal, 
Alexandru en Xavier 

met de geboorte van Liam! 
 

Wij feliciteren  
Kim, Renko en Yale 

met de geboorte van Beau! 
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Welkom in ons team Nienke en veel werkplezier! Nienke stelt zich alvast aan jullie voor…. 

Aan de slag met een bso-moestuin! 

Bezig zijn met het verbouwen van eigen groenten in de bso-tuin is 

iets dat op ’t Belhameltje altijd wel een rol heeft gespeeld. Vanaf dit 

jaar willen we hier nog iets meer de nadruk op leggen. 

Hiervoor zullen wij onder andere het lespakket ‘De schooltuin’ van 

IVN Natuureducatie in huis halen. Het materiaal bij De Schooltuin 

bestaat uit zes thema’s‘. De thema’s van de lessen zijn: zaaien, de 

bodem, groei, dieren in de moestuin, samenwerken en oogst. Bij elke 

les hoort een videoclip van ongeveer 2 minuten en een aantal 

bonusclips. Op 8 oktober 2020 komt de film ‘De Schooltuin – een jaar 

rond met je handen in de grond’ uit in de bioscoop en filmtheaters. 

We gaan proberen om deze film ook op onze BSO vertoond te 

krijgen. 

 

Hoi allemaal,  

Eventjes voorstellen, ik ben Nienke Groot Zevert, 25 jaar oud en ik 
woon samen met mijn vriend in Beltrum. Ik heb een zus Iris en een 
tweelingzus Silke.  

Twee jaar geleden heb ik mijn SPH-diploma behaald aan het Saxion 
in Enschede. Jullie zullen mij vaker gaan zien want sinds kort ben ik 
werkzaam op ’t Belhameltje en op ’t Kippenhok. 
 
Mijn hobby's zijn handballen, gezellige dingen doen met 
vrienden/familie/werk en ik ben altijd wel in voor een feestje!  
 
Tot snel! 

Groetjes Nienke 

 

Aloys is al zes jaar onze tuinman op ’t Belhameltje 
en gaat nu stoppen.. 

 Aloys super bedankt voor al je inzet, enthousiasme en 
het harde werken van de afgelopen jaren! De tuin zag er 

altijd netjes uit! Super bedankt namens ons allemaal!! 
We gaan je missen… 

Wie kent er een nieuwe tuinman voor ons? 
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Maatregelen Corona bedreiging voor warme overdracht 

Helaas kunnen wij niet anders dan de richtlijnen die de GGD ons oplegt met betrekking tot het 

Coronavirus braaf te volgen. Wij begrijpen natuurlijk zelf ook wel de noodzaak hiervan, maar 

tegelijkertijd beseffen wij dat hierdoor het oh zo belangrijke contact met de ouders op een lager pitje 

komt te staan. 

Ouders geven hun kinderen via een speciale looproute af bij de voordeur en mogen het gebouw niet 

binnen. Het nieuwe normaal, maar hopelijk niet voor lang want de nieuwe situatie maakt het voor 

pedagogisch medewerksters en ouders moeilijker om een goede afstemming over het kind te 

behouden. 

Maar het grootste risico van deze periode is dat het contact met ouders op laag pitje komt te staan. En dit is 

noch in het belang van kind en ouders, noch dat van de organisatie 

Even rustig bijpraten over je kinderen bij het brengen of ophalen van het kind is er niet meer bij en dat was 

toch altijd wel een gekoesterd ritueel waar wij veel waarde aan hechten. Het is nu aan ons als organisatie om 

nieuwe manieren te bedenken om de warme overdracht tussen thuis en opvang te regelen. Wij zullen 

hierover zeker in gesprek gaan met de oudercommissie om ook naar hun ideeën hierover te vragen. 

 

Kinderopvangtoeslag voor 2021 met 3,5 procent omhoog 

Jaarlijks worden de maximaal te vergoeden bedragen van de kinderopvangtoeslag per uur geïndexeerd. Dit 

betekent dat ouders, afhankelijk van hun inkomen, maximaal recht hebben op deze vergoeding. In 2021 zal de 

te vergoeden uurprijs waarschijnlijk met 3.5% worden verhoogd, wat gunstig is voor ouders. 

 Ook de toetsingsinkomens van de inkomensgroepen zijn met ingang van 1 januari geïndexeerd. De 

toetsingsinkomens worden naar verwachting verhoog met 2,07 procent. Ook dit is heeft een gunstig effect 

voor ouders op wat zij voor kinderopvang moeten betalen. 

 



 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

Agenda 

Dinsdag 7 juli 

Oudercommissie vergadering 

Maandag 20 juli  

Start zomervakantie! 

 

  

 

 

 

 
 
 

Hieperdepiep hoera feest op  
’t Belhameltje! 

5 juli: onze Samantha is jarig! 

17 juli: onze Kim is jarig! 

 

 

 

 

6 juli: Lynn wordt 8 jaar! 

9 juli: Wes wordt 5 jaar! 

11 juli: Sam wordt 4 jaar! 

12 juli: Pip wordt 1 jaar! 

12 juli: Milou wordt 7 jaar! 

13 juli: Mart wordt 2 jaar! 

14 juli: Evy wordt 6 jaar! 

14 juli: Ize wordt 10 jaar! 

14 juli: Fleur wordt 10 jaar! 

16 juli: Jim wordt 2 jaar! 

16 juli: Mayke wordt 5 jaar! 

18 juli: Lana wordt 2 jaar!  

19 juli: Toon wordt 1 jaar! 

23 juli: Sara wordt 3 jaar! 

26 juli: Jule wordt 4 jaar! 

26 juli: Feline wordt 4 jaar! 

28 juli: Tygo wordt 8 jaar! 

30 juli: Sammie wordt 1 jaar! 

30 juli: Pip wordt 3 jaar! 

31 juli: Mies wordt 2 jaar! 

31 juli: Yale wordt 2 jaar! 
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Leespluim voor boek over een vos 

'Eén vos' van Kate Read heeft de leespluim voor de maand juni 

gekregen. 

De Leespluim is een bekroning van kwalitatief goede en veelzijdig 

bruikbare boeken voor jonge kinderen (0-6 jaar). Doel van de Leespluim 

is om goede boeken onder de aandacht te brengen van professionals 

die werken met jonge kinderen in de kinderopvang.  

De Pluim gaat dit keer dus naar een spannend boek,  waarop kinderen 

lekker kunnen meebewegen en geluiden maken. De kinderen kunnen 

bijvoorbeeld tijdens of na het lezen laten zien dat zij honger hebben 

(bijvoorbeeld over hun buik wrijven). Ook kunnen ze sluw kijken, 

sluipen en kloppen, bijvoorbeeld op de grond) 

Hier een ondeugend kijkende  

vos op het omslag is  

al een voorproefje… 

 

 

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

 

 

Prietpraat:  
Mie zit op de bank en Mare komt bij haar op schoot zitten. Nou ja.. 

zitten.. ze draait en woelt en klimt. 
Mie: ‘Mare, je bent net een aapje!’ 

Mare: ...(even stil)... Oeh-ha-ah-ah-ah... 
 


