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Welkom op ’t Belhameltje!
Gwen bij de Kakels!
Noré bij de Kakels!
Saar bij de Kakels!

Veel speel plezier!

Wij feliciteren..

Team samenstellingen

Catharina, Rob en Olivia
met de geboorte van Marlot!

Zoals jullie hebben gemerkt zijn er een paar verschuivingen
geweest in onze teams. Waarom juist nu?

Selma, Hakan, Vera, Harun en Mahir
met de geboorte van Malik!
Wij wensen jullie veel geluk, gezondheid
en liefde toe samen.

In de corona periode hebben we gemerkt dat onze
kleinschalige teams meer flexibeler kunnen zijn bij
onvoorziene situaties of uitval van medewerkers.
Meer flexibiliteit is dan ook een pré.
Daarnaast vinden wij samenhorigheid en betrokkenheid
in ons Weijdeland team belangrijk. Zo heeft iedere
medewerker kwaliteiten en deze willen we graag optimaal
kunnen inzetten en de expertises met elkaar delen.
Elkaar inspireren heeft daarbij een belangrijk rol.
Om dit te verwezenlijken zullen medewerkers op
verschillende locaties werken van Weijdeland.
Uiteraard met het vaste gezichten criteria
hoog in het vaandel.

‘Van elkaar kun je leren en samen kunnen
we de kwaliteit versterken’.

Buiten spelen is buitengewoon belangrijk…
Een gat in de lucht springen, hutten bouwen, rennen, klauteren en verstoppen. Buitenspelen maakt kinderen vrolijk
en blij. Nog belangrijker: buitenspelen is een must voor ieder kind. Het prikkelt de fantasie en is goed voor de
sociale vaardigheden, gezondheid en motoriek. Buiten spelen is belangrijk, maar in Nederland is dit niet altijd
vanzelf sprekend.
Gelukkig doen we er bij ’t Belhameltje en de Vrijbuiters alles aan om elke dag naar buiten te gaan!
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Wisten jullie dat……
Het gevaarlijk kan zijn als je je kind in de ochtend een zetpil geeft zonder dit aan ons te vermelden? Rond 12 uur
kan de koorts dan weer op lopen en bij te warm aankleden kan hier zelfs een koortsstuip door ontstaan. Wij
willen jullie daarom ook vragen dit altijd aan ons te melden.
Zetpillen en paracetamol mogen wij niet toedienen aangezien wij niet bevoegd zijn om te bepalen wat de
oorzaak van de koorts is en kunnen in geen geval de verantwoordelijkheid nemen voor de toediening van de
koortsverlagende medicatie.

Woensdag 29 juni is het weer Modderdag!
In 2009 op een World Forum bijeenkomst is het idee voor International Mud Day ontstaan, met als doel kinderen
de noodzakelijke positieve natuurervaringen te geven. De kinderen ervaarden overal ter wereld andere
uitdagingen om met modder te kunnen spelen in hun eigen omgeving. Waar op de dorre zandvlakten van Perth,
Australië weinig modder te vinden is en een cultuur heerst van 'niet vies willen worden', was in Nepal meer dan
genoeg modder maar hadden kinderen onvoldoende kleding om deze vies te kunnen maken en daarna te wassen.
Wat begon als een kledinginzamelingsactie en uitwisseling tussen kinderen uit Nepal en Australië is uitgegroeid
tot een internationale dag. Marc Veekamp (IVN) heeft ModderDag in 2013 naar Nederland gehaald. Jaarlijks
wordt, behalve in Nederland, ook in Nepal, Australië, Schotland, Engeland, Tanzania, Bangladesh, Mexico,
Vlaanderen en de Verenigde Staten modderdag gevierd. En het aantal deelnemers aan ModderDag groeit ieder
jaar. IVN volgt de datum van International Mud Day die elk jaar op 29 juni valt. Dit jaar valt ModderDag in
Nederland op woensdag 29 juni.
Trekken jullie deze dag de oude kleren aan en nemen jullie een schoon setje kleren mee en een handdoek?
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De maand juni zetten wij in het
zonnetje… onze TSO medewerksters!
Het gehele schooljaar verzorgen zij de tussen
schoolse opvang op basisschool de
Sterrenboog! Angelique, Nicole, Ans, Laura en
Anita super bedankt voor jullie enthousiasme
en inzet!
Super bedankt voor het afgelopen schooljaar
en tot volgend schooljaar!

Mentorschap & 10-minutengesprekken
Alle kinderen hebben een eigen mentor. Door de ‘eigen’ mentorkinderen is er meer ruimte voor de pedagogisch
medewerksters om een paar kinderen echt goed te leren kennen. Invulling geven aan het mentorschap is veel meer
dan een kind toewijzen aan een beroepskracht omwille één vast gezicht per kind voor het signaleren van problemen
en gesprekken voeren met opvoeders. Mentoring is een één-op-één interactief proces waarbij de mentor het leren
van een kind begeleidt en ze zich samen op de persoonlijke ontwikkeling richten. Mentoren zetten hun kennis,
bekwaamheid en (levens)ervaring in om kinderen te helpen hun ontwikkelingsdoelen te bereiken. Door een goede
vertrouwensrelatie op te bouwen, zullen kinderen zich emotioneel veilig voelen bij ons!
Op Bitcare onder het kopje ‘relaties’ kunnen ouders zien wie de mentor is van hun kind(eren).
In de maand mei kan het zijn dat de mentor is gewijzigd. Nu de corona regels zijn versoepeld zijn de jaarlijkse tienminutengesprekken weer op locatie.

Speelleergroep de Vrijbuiters!

Zonnebrandcrème

Vanaf september 2022 hebben wij weer enkele plekjes
beschikbaar op de speelleergroep op de dinsdag- en
donderdagochtend. De speelleergroep is vanaf 2,5 jaar
en is van 08.30 – 12.00 uur. Voor meer informatie neem
alvast een kijkje op www.devrijbuiters.com of stuur een
mail naar kim.kroekenstoel@weijdelandkinderopvang.nl
Vol = Vol.

Nu de zon zich steeds vaker laat zien willen

“Een goede voorbereiding op de basisschool en een
prettige samenwerking met basisschool de
Sterrenboog!”

we ’s ochtends ook graag snel naar buiten
kunnen om te spelen. Zouden jullie daarom
de kinderen al ingesmeerd bij ons willen
brengen?
Wij zorgen er voor dat de kinderen de rest
van de dag ingesmeerd worden.
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Een nieuwe kas!
Bezig zijn met het verbouwen van eigen groenten in de kas is iets
dat op ’t Belhameltje altijd wel een rol heeft gespeeld. Met de aanschaf
van een nieuwe kas, willen wij hier nog iets meer de nadruk op leggen.
Ook de pluktuin ziet er al vrolijk uit…
De kinderen hebben dit voorjaar al veel gezaaid!

Zomervakantie
Geef alvast de zomervakantieplanning aan ons door via Bitcare. De eerste drie weken van de
zomervakantie zitten we met de BSO weer op Camping Falkenborg!
Kom gerust een ‘extra’ dag spelen..

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 afgelopen periode hebben
deze gesprekken plaats gevonden. Aan het einde van het jaar volgt dan nog een beoordelingsgesprek.
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Een terugblik op de activiteiten in de meivakantie..
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Door al het mooie
weer wat is geweest
en er aan gaat komen
wordt de waterpomp
ook weer volop
gebruikt!
Kinderen kunnen
heerlijk afkoelen en
maken de mooiste
creaties in de
modder.
Door alle
enthousiasme en het
grote speelplezier kan
het zijn dat de
kinderen niet
helemaal zonder zand
opgehaald worden
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Handige tips met betrekking tot de taalontwikkeling van uw
peuter! Wisten jullie dat….

•
•
•
•
•

Het goed is om een naam op een tekening linksboven te
schrijven
Als je samen gaat tellen altijd links gaat beginnen
Namen van peuters zonder hoofdletter geschreven
mogen worden
Het goed is om, als ze er aan toe zijn, het alfabet
fonetisch aan te leren.
Je de a dan uitspreekt als ah, de f als fffff, de m tussen de
lippen, mmm en de z als het zoemen van een bij.

Hieperdepiep hoera, feest..
1 juni: Noré 4 jaar!
1 juni: Merle 5 jaar!
2 juni: Sem 8 jaar!
2 juni: Puk 7 jaar!
3 juni: Roos 3 jaar!
5 juni: Bente 4 jaar!
5 juni: Noa 6 jaar!
7 juni: Raff 3 jaar!
7 juni: Saar 4 jaar!
7 juni: Fenna 6 jaar!
10 juni: Owen 4 jaar!
11 juni: Lars 7 jaar!
13 juni: Gwen 4 jaar!
13 juni: Mart 6 jaar!
15 juni: Fay 7 jaar!
19 juni: Sam 2 jaar!
19 juni: Mik 3 jaar!
20 juni: Xavier 4 jaar!
20 juni: Lynn 2 jaar!
21 juni: Loek 10 jaar!
22 juni: Beau 2 jaar!
25 juni: Rosie 1 jaar!
27 juni: Juup 1 jaar!
27 juni: Robin 2 jaar!
28 juni: Tijn 6 jaar!

Fijne verjaardag allemaal!
Agenda
Maandag 6 juni:
2e

Pinksterdag, we zijn gesloten!
Woensdag 8 juni:
Nationale buitenspeeldag!
Zondag 19 juni:
Vaderdag!
Woensdag 29 juni:
Nationale Modderdag!

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

