
 

 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Belhamel & 
Vrijbuiters nieuws 

Juli 2022 

Welkom op ’t Belhameltje! 
 

Jim en Mart bij de Kakels 
 

Veel speel plezier! 

En welkom in ons team Michelle, 
veel werkplezier! 

Zomerkriebels...  
 

Het aftellen is begonnen, de BSO gaat bijna 

naar Camping Falkenborg. De eerste drie 

weken van de zomervakantie zijn we op 

maandag, dinsdag en donderdag op de 

camping te vinden. We hebben er zin in! Alle 

informatie staat in deze nieuwsbrief.. 

 

Veel lees- en kijkplezier!  

 

Welkom in ons team Michelle!  

Vanaf 1 juli komt Michelle Kobus ons team versterken op ’t Belhameltje. 

Michelle is al in het bezit van het diploma onderwijsassistent niveau 4 en 

studeert momenteel nog aan de HBO opleiding Pedagogiek op de HAN in 

Nijmegen. 

Vanaf september gaat ze naast het werken bij ons ook meedraaien op het 

kantoor voor haar studie. Michelle is 21 jaar oud en woont in Winterswijk!  

Wij wensen Michelle alvast heel veel werkplezier  

en succes met de opleiding!  



Nieuw in de Achterhoek! 
Vera’s baby spa, de Spa waar jij en je baby tot ontspanning komen.  

Een ultieme ervaring, net even anders! 
Bij Vera’s Baby Spa beleeft je baby een  
unieke ervaring in de speciale jacuzzi  
waar hydrotherapie en lichttherapie uw baby  
heerlijk laten ontspannen. 
 
Gratis tip; in de actie bij Socialdeal 
https://www.socialdeal.nl/deals/achterhoek/veras-baby-spa-en-wellness/babyfloaten-voor-je-baby-van-14-dagen-
tot-10-maanden-bij-veras-baby-spa-en-wellness-inclusief-weegmoment-zwemluier-welkomstdrankje-en-koffie-of-
thee-voor-papa-enof-mama-apr2022-achterhoek/ 
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Terug blik op de geslaagde Modderdag… 

https://www.socialdeal.nl/deals/achterhoek/veras-baby-spa-en-wellness/babyfloaten-voor-je-baby-van-14-dagen-tot-10-maanden-bij-veras-baby-spa-en-wellness-inclusief-weegmoment-zwemluier-welkomstdrankje-en-koffie-of-thee-voor-papa-enof-mama-apr2022-achterhoek/
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De maand juli zetten wij in het zonnetje…  

Lieke en Kelly, dank jullie wel voor jullie 
enthousiasme en inzet in de stageperiode. Wij 

wensen jullie nog veel succes met de opleiding maar 
hebben alle vertrouwen in jullie dat dat gaat goed 

komen.  

Dankjewel Toppers! 

 
 Op blote voeten lopen! 

 

Met de zomer in zicht kunnen we weer lekker met de blote voeten in het gras. Lekker toch. En dat blijkt vooral 

voor kinderen heel goed te zijn. Wetenschappers adviseren om ze zoveel mogelijk op hun blote voeten buiten 

te laten spelen. Komt dat even goed uit, want welk kind trekt nou niet zo’n schoenen te pas en te onpas uit? 

Kinderen zonder schoenen laten spelen is in de eerste plaats goed voor de voetjes zelf, maar met name ook 

voor de ontwikkeling van hun brein.  

 

Schoenen zijn niet de hele dag nodig. Natuurlijk wel als je met ze de weg op gaat, maar laat ze de rest van de 

tijd vooral uit. Vaak schoenen dragen tijdens de kinderjaren is namelijk een grote oorzaak van platvoeten. 

Onderzoekers zeggen dat vooral dichte schoenen en schoenen met een smalle voorkant boosdoeners zijn. Ook 

zouden ze ervoor zorgen dat een kind minder goed leert lopen. Er wordt ook geschreven dat mensen en 

kinderen vóór de uitvinding van schoenen sowieso betere voeten en enkels hadden.  

 

Die blote voeten zijn vooral voor baby’s en peuters heel goed, zegt ook een chiropractor. In hun eerste jaren 

ontwikkelen ze namelijk twee heel belangrijke zenuwgroepen. Hun zintuigen en tastzin worden op die manier 

gestimuleerd. Zo ontdekken ze de natuur en wereld op een veel betere manier. Dus als je kind op z’n blote 

voeten naar buiten hobbelt, laat hem vooral gaan! Een emmer water of de douche staat daarna wel weer klaar 

voor vieze voeten. Maak je daar niet druk om. Loslaten en lekker op avontuur laten gaan. 

Naast de goede ontwikkeling in hun eerste jaren, hebben ze ook later veel profijt van de extra 

hersenverbindingen. En – hoe schattig het er ook uit ziet – baby’s hoeven nog geen schoentjes aan als ze nog 

niet kunnen lopen. De voetjes en tenen hebben ruimte nodig om goed te kunnen groeien, bewegen en voelen. 

Dat vormt de basis voor als ze wel mobiel beginnen te worden. Sokjes of slofjes tegen de kou mogen uiteraard 

wel. 
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Zomervakantie tip.. de Leemputten! 
Natuurpark de Leemputten is een  
prachtig stukje Achterhoek.  
Op de waterfiets het dierrijke  
natuurgebied verkennen, een  
wandeling maken over het bospad,  
genieten op het terras of het strand 
of lekker spelen en vies worden  
in de mooie speelweide 

De natuurbeleving komt elke dag bij ons aan bod, samen zaaien en oogsten in onze moes- en pluktuin! 



 Hoera, het is weer bijna tijd voor Camping Falkenborg!  

Het aftellen is begonnen, de eerste drie weken van de zomervakantie gaan we op maandag, dinsdag en donderdag 

met de buitenschoolse opvang naar Camping Falkenborg in Beltrum. Neem alvast een kijkje op www.falkenborg.nl!  

Dagelijks (maandag, dinsdag en donderdags) vertrekken de Belhamelbussen om 09.00 uur naar Camping 

Falkenborg en zijn we rond 16.30 uur weer terug op ’t Belhameltje. Komen de kinderen alleen de ochtend of 

middag dan kunnen ouders de kinderen alleen brengen of ophalen op de camping, zie hieronder het adres. 

In de laatste week van 25 t/m 28 juli mogen jullie allemaal de kinderen ophalen op de Camping, we blijven dan tot 

18.00 uur daar, zodat jullie kunnen zien waar we zijn geweest…  

Adres:   Minicamping Falkenborg 

  Waterdijk 5 

  7156 ND Beltrum 

Ruth, Mirthe, Tamara, Auke en Jodie zijn op de camping te bereiken op het telefoonnummer: 06-28840170. 

Op de camping zijn we de hele dag buiten! Zorg daarom voor oude kleren en schoenen die vies mogen worden en 

geef een jas of vest mee. Vergeet ook niet de zwemkleding mee te nemen. 

Op de camping is een grote vijver. Onze BSO tent staat een stukje van de vijver af. De kinderen spelen niet alleen bij 

de vijver, dit gebeurd alleen onder toezicht van de BSO medewerkers. Graag horen we nog wel of jullie kind(eren) 

in het bezit zijn van zwemdiploma A en/of B! Neem ook zwembandjes mee. 

Bij zonnig weer is het voor ons prettig dat je de kinderen thuis al ingesmeerd hebben met zonnebrandcrème, dan 

kunnen we op de camping direct beginnen met lekker spelen. Tussendoor smeren wij de kinderen in.  

We hebben voor jullie een super leuk, sportief, creatief en avontuurlijk programma samengesteld. Op de 

woensdagen en vrijdagen hebben we een ander leuk programma. 

Nog even op een rijtje, wat nemen we mee:   

- Reserve kleding + oude kleren en schoenen aan 

- Zwemkleding + handdoek 

- Zwembandjes voor de kinderen die geen zwemdiploma hebben  

Hieronder alvast een paar sfeer impressie foto’s van voorgaande jaren..  

We hebben er zin in! Wil je nog een extra dagje komen spelen, mail ons gerust… 

 

Team BSO ‘t Belhameltje  
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http://www.falkenborg.nl/
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Een kleine opwarmer en een terugblik van 6 jaar  
Camping Falkenborg 



Speel- en Beweegpark  
de Stroet in Beltrum! 

 

Wij zijn er vaak te vinden, maar wat  

is het park in Beltrum mooi geworden… 

Park De Stroet bestaat uit verschillende  

onderdelen. Zo zijn er speel- en beweeg 

toestellen die gericht zijn op de verschillende 

leeftijden en hun specifieke behoeften.  

De specifieke beplanting moet de zintuigen  

prikkelen, een dierenverblijf met onder meer 

zogeheten aaidieren voor jong en oud. 

Een pannakooi om in te sporten en picknick 

banken om heerlijk even te ontspannen. 
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Kinderopvang op Saba in ontwikkeling 
 
Als onderdeel van het Nationale BES(t)4Kids programma 
werkt kinderopvangorganisatie Kindernet uit Gelderland 
samen met de Dagopvang en Buitenschoolse Opvang 
organisaties op Saba. Het betreft een uitwisseling, Twinning-
programma dat is opgezet om kennis, ervaringen en best  
practices tussen de organisaties te delen.  
 
Als onderdeel van het programma krijgen medewerkers de 
mogelijkheid om elkaars locaties te bezoeken en bij elkaar te 
werken.  
 
Vanaf 27 juni t/m 8 juli komen drie medewerkers uit Saba 
inspiratie opdoen bij onze locaties ’t Belhameltje en Juffrouw 
Bellefleur. In juni waren de directeuren al op bezoek bij onze 
locaties. 

“Kinderen in Caribisch Nederland hebben recht op dezelfde 
kansen om zich optimaal te kunnen ontwikkelen als kinderen 
in Europees Nederland. Daaraan dragen wij graag ons 
steentje bij”, zegt Selma Ozkan, directeur van Kindernet. 
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Mede door het 

mooie weer 
hebben we deze 

maand veel 
leuke 

activiteiten 
ondernomen. 

Zo hebben we 
met het 

Hassinkhof een 
gezellige 

samenzijn gehad 
met volop 

plezier. 

Met de BSO 
hebben we 

mooie creaties 
gemaakt en 
hebben we 
heerlijke 

waterpret 
gehad! 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Hieperdepiep hoera, feest..  
 

1 juli: Travis 2 jaar! 
7 juli: Estella 4 jaar! 
12 juli: Jolie 2 jaar! 
12 juli: Pip 3 jaar! 

13 juli: Mart 4 jaar! 
16 juli: Jim 4 jaar! 

18 juli: Lana 4 jaar! 
19 juli: Timme 1 jaar! 

19 juli: Evi 1 jaar! 
19 juli: Toon 3 jaar! 
24 juli: Jobbe 1 jaar! 
24 juli: Julian 1 jaar! 
25 juli: Mila 2 jaar! 
28 juli: Gijs 2 jaar! 

30 juli: Sammie 3 jaar! 
31 juli: Yale 4 jaar! 
31 juli: Mies 4 jaar! 

 

 
 

 

 

 

5 juli is onze Samantha is jarig en 
17 juli onze Kim is jarig! 

Fijne verjaardag allemaal! 
 

Agenda 

 
Maandag 11 juli t/m vrijdag 19 augustus 

Zomervakantie 

Maandag 11 juli t/m 28 juli 
Op maandag, dinsdag en donderdag op 

Camping Falkenborg!  
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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. 

 

Functioneringsgesprekken weer van start 

Aan het begin van het jaar krijgen alle medewerksters 

een jaargesprek waarin afspraken worden gemaakt over 

de individuele ontwikkeling van de pedagogisch 

medewerkster. Halverwege het jaar vinden dan de 

functioneringsgesprekken plaats om te bekijken of deze 

ontwikkeling op koers ligt. 

De komende periode gaan deze gesprekken plaats 

vinden. Aan het einde van het jaar volgt dan nog een 

beoordelingsgesprek.  

 

 
Wij namens team ’t Belhameltje  

en de Vrijbuiters  
wensen iedereen alvast  

een hele fijne vakantie samen… 
 

Geniet ervan en maak samen mooie 
herinneringen! 

 
Dankjewel Lindy voor  
je inzet en enthousiasme  
van de afgelopen jaren.  
Wij wensen je nog veel  
succes met de laatste  
loodjes van de opleiding!  
#topper 


