Kindercentrum ’t Belhameltje

Belhamelnieuws
We kunnen terugkijken op een zeer geslaagd open huis! Zowel
ouders van kinderen die al gebruik maken van opvang op ’t
Belhameltje als (aanstaande) ouders voor wie ’t Belhameltje
nieuw is, wisten afgelopen zaterdag de weg naar ons
kindercentrum te vinden.

Er werd door de medewerksters zowel mondeling als middels
dvd’s en foto’s voorzien van teksten, informatie verstrekt over
hoe een dag op ’t Belhameltje eruitziet. Onder het genot van
een kopje koffie met een door de kinderen heerlijk vers
gebakken koekje, kon er een kijkje genomen worden op alle
groepen van ’t Belhameltje.
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het verhaal eten ook koekjes. Nadat we het koekje op hadden
gingen we een uiltje zoeken dat in de bieb verstopt zat. Jaaa,
het uiltje was al snel gevonden en wij mochten zelf het uiltje
ook verstoppen waarna de andere kinderen mochten zoeken.
Een heel leuk spelletje want zo leerden we de bieb goed
kennen! Hu? Waar zijn de leidsters nu? Verstopt ... snel zoeken
allemaal!

Het was een gezellige morgen die we afsloten met een ritje
met de Belhamelbus terug naar ’t Belhameltje! Groetjes
Melissa

Uk & Puk
HATSJOE… Puk is ziek!!
Elk kind is wel eens een keertje niet lekker in orde, moet naar
de dokter voor een inenting of naar het consultatiebureau om
zich te laten wegen of meten. Dit thema was dus erg
herkenbaar voor de kinderen, want onze Puk was ziek.

Was je zaterdag verhinderd, maar heb je wel vragen of
interesse in een rondleiding, neem dan gerust contact met ons
op! En kom je je kinderen deze week brengen of ophalen,
bekijk dan ook de mooie foto’s op de groepen! We laten ze nog
even hangen. 

Elke week hadden we verschillende activiteiten/opdrachten
om Puk weer beter te maken en te laten nakijken bij de dokter.
Pleisters plakken bij elkaar en op Puk, Puk onderzoeken,
kaartjes sturen naar zieke Puk et cetera. Ook hebben we het
over veel onderwerpen gehad, wat gezond is en wat niet, of de
kinderen wel eens naar de dokter moesten, of ze wel eens een
prikje hadden gehad enzovoort.

Koko leest ons voor in de bibliotheek!
Op dinsdag 24 januari zijn de Pukkies en de Knorries naar de
bibliotheek in Eibergen geweest. Het was een speciaal
bezoekje want we waren uitgenodigd in het kader van de
nationale voorleesdagen. Zodra we allemaal in een kring zaten,
werd door Koko het verhaal van “Mama kwijt” voorgelezen.
Het boek “Mama kwijt” staat op de eerste plaats in de
prentenboeken top 10. We luisterden en praatten mee over
het verhaaltje; dit konden we al heel goed want we lezen het
verhaaltje op ’t Belhameltje ook wel eens. We leerden het
liedje van een uiltje:
Liedje: “Mama kwijt” (melodie: Opa bakkebaard)
In het bos daar woont een uiltje,
en dat uiltje heeft verdriet.
Want dat uiltje zoek zijn mama,
maar haar vinden kan hij niet.
Hij roept: Oeh oeh, ik wil naar mama, ik wil naar mama!
Hij roept: Oeh oeh, ik wil naar ma-mama toe!

Toen we klaar waren met het boekje “Mama kwijt” dronken
we ranja en kregen we een koekje … mmm want de dieren uit

Het thema ‘Puk is ziek’ was een succes. De kinderen vonden
het allemaal interessant en hadden genoeg te vertellen over
het begrip ziek zijn. Wie wil zich nou niet verkleden als dokter!!
We waren het er allemaal over eens dat Puk weer beter is
geworden door de vele lieve knuffels en kusjes die hij van de
kinderen kreeg. Gelukkig maar, nu kan Puk weer fijn banjeren
met alle andere Pukkies!!  Groetjes van Justine
Geboren!
Wij feliciteren:
 Tiem, Mascha en Raimond met de geboorte van Finn!
 Lola, Sjoukje en Roy met de geboorte van Seth!
 Jasmijn, Natascha en Ralph met de geboorte van Celize!
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Prietpraat
 Siem: ‘Ik heb een ei gegeten. Maar dat gele balletje dat erin
zit lust ik niet hoor!’
 Sven: ‘Juup’s huis is al 17!’
 Floris tegen de leidsters: ‘Als jullie later groot zijn, mogen
jullie ook naar de basisschool!’
 Pim: ‘Lalaaf!’
 Boet: ‘Hoppenaise, hoppenaise’ (Doordenkertje … )
 Thijs: ‘Het geeft niks uit hoor dat je de sticker verkeerd plakt’.
 Marjolein loopt met een paar kinderen langs het huis van
Harrie en Ria. Laurent: ‘Wat ruikt het hier lekker!’ Marjolein:
‘Ja, Ria is aan het koken.’ Laurent: ‘Waarom dan? Oh ik weet
het al: de moeder van Jelle kan niet koken!’ (…)

Hoe gaat het met Carmen?
Hallo allemaal, hier een berichtje van
Carmen. Zoals jullie vast al wel gehoord
hebben, zit ik sinds januari helemaal in
de
ziektewet
in verband met
bekkeninstabiliteit. Ik heb last van
rugpijn en uitvalsverschijnselen in mijn
benen door afknelling van zenuwen in
mijn rug. Als extra bijkomstigheid ben ik
mede hierdoor van de trap gevallen en
heb mijn middenvoetsbeentje gebroken en mijn enkelband
gescheurd. Ook heb ik nu hele dagen hulp want ik kan niet veel
anders meer dan liggen. Gelukkig is met onze baby alles goed!
Ik ben nu 26 weken zwanger. De baby en ik groeien al flink.
Wel een hele spannende tijd weer hoor. Suus vindt mijn buik
ook steeds interessanter worden. En noemt mijn buik, baby.
Helaas zie ik geen mogelijkheid om langs te komen bij alle lieve
kindjes (en collega’s) op het Belhameltje. Dus ik mis iedereen
wel heel erg hoor! Ik kan niet wachten tot we ons 2e kleine
wonder in de handen mogen houden!
Lieve groetjes van Carmen en een hele dikke knuffel voor alle
kindjes!

Brandweermanbananen!
De gezonde traktatie van Jorn! Zijn mama maakte, na onze tips
voor verantwoorde traktaties in de vorige nieuwsbrief, deze
‘Brandweermanbananen’. Super!

Hoera, jarig!
Wij feliciteren:
Anouk op 1 maart!
Mie op 7 maart!
Melissa op 17 maart!
3 maart: Suus wordt 1 jaar!
4 maart: Shannon wordt 9 jaar!
6 maart: Quint wordt 2 jaar!
7 maart: Sam wordt 5 jaar!
11 maart: Laurent wordt 6 jaar!
14 maart: Mila wordt 1 jaar!
16 maart: Renske wordt 5 jaar!
18 maart: Jelle wordt 4 jaar!
19 maart: Pim wordt 2 jaar!
22 maart: Isis wordt 1 jaar!
24 maart: Jannis wordt 6 jaar!
27 maart: Kristel wordt 10 jaar
28 maart: Sannne wordt 3 jaar!
28 maart: Thomas wordt 9 jaar!
30 maart: Bas wordt 4 jaar!

Boven: we maken aan de werkbank een ‘spijkertekening’.
Onder: een speurtocht met allerlei opdrachten door Beltrum.

Familie-album

’t
Tijdens het open huis op ’t Belhameltje en ook nu, in de week
erna, kun je er niet omheen: op elke groep en in de speelhal
hangen een heleboel foto’s. Hierop is precies te zien wat er
zoal op ’t Belhameltje gebeurt en hoe de dagindeling op de
verschillende groepen eruit ziet.
Na alle enthousiaste reacties van ouders, maar vooral ook van

Belhamelnieuws – pagina 3

de kinderen die minutenlang bij de foto’s staan te kijken en te
kletsen(!) hebben we besloten hier een vervolg aan te geven!
Op elke groep gaan we een familiealbum samenstellen. In dit
album komt van elk kind van de groep én van elke
medewerkster van de groep een bladzijde met daarop foto’s
die voor hen belangrijk en fijn zijn om naar te kijken en over te
praten: foto’s van hun lieve huisdieren, foto’s van een fijne
vakantie, een foto van papa en/of mama, van broertjes en/of
zusjes, opa & oma, een foto van hun favoriete popster,
speelgoed of hobby.
Om welke reden nog meer een familiealbum? Met een
familiealbum op elke groep breng je heel concreet de
leefwereld van thuis in beeld. De foto’s geven het kind een
vertrouwd gevoel en een gevoel van veiligheid. Het
vertrouwde beeld van bijvoorbeeld papa en mama op de foto
biedt rust en herkenning, troost bij verdriet en is een leuke
manier om met de kinderen in gesprek te komen over thuis.
Praten over hun huisdier of over opa & oma en aan andere
kindjes op de groep laten zien wie jouw papa en mama zijn en
hoe bijvoorbeeld jouw konijn eruit ziet en daar natuurlijk met
elkaar over praten!
Met het familiealbum kunnen we op een rustig moment met
een groepje kinderen op de bank gaan zitten en praten over
hun foto’s of tijdens het fruit eten en drinken kletsen over de
foto’s in de map. Ook kunnen de kinderen zelf bladeren in deze
map en hun meegebrachte foto’s van thuis met de andere
kinderen delen.
Daarom ontvangen jullie binnenkort allemaal een A4 papier
met het verzoek daarop een aantal foto’s/plaatjes te plakken
die voor jouw/jullie kind belangrijk zijn en dit papier in het
hoesje weer mee willen geven aan je zoon/dochter. De
pedagogisch medewerksters van de groep zullen ervoor zorgen
dat het een plekje krijgt in het familiealbum van de groep!
Als het album klaar is, kun je het tijdens het halen en brengen
natuurlijk ook samen met je kind bekijken!

Een plek voor al het speelgoed
Vertel je kind dat het jammer is als speelgoed steeds zoek
raakt. Laat het meedenken. Hoe zorg je dat speelgoed niet
zoek raakt? Of dat puzzels niet door elkaar raken? Juist, door
het op de juiste plek op te ruimen! Zorg voor opbergmanden of
bakken om verschillende soorten speelgoed in op te bergen.
Laat je kind voor elke mand of bak een tekening maken van het
soort speelgoed dat erin moet. Plastificeer de tekeningen en
hang ze aan de mand of bak. Zo weet je kind precies waar het
speelgoed hoort.
Geef het een sopje
Lego, poppen, playmobil en ander plastic speelgoed wordt
vettig en vies. Dat speelgoed kan dus wel een sopje gebruiken.
Je kunt het in een netje in de afwasmachine afwassen. Maar
kinderen vinden het vaak leuk om het zelf schoon te maken.
Maak een sopje met lauw water en zachte zeep (bijvoorbeeld
groene zeep). Leg er een afwasborstel bij en laat je kind het
speelgoed afwassen, afdrogen en opbergen.
Data voor in de agenda:
Dinsdag 20 maart:
Vrijdag 30 maart:
Ma. 2 t/m wo. 4 april:

Studiemiddag BS de Sterrenboog
Muziek met Fleur
Oudergesprekken

Tot slot …
 De schriftelijke uitnodigingen voor de kindgesprekken, met
daarop de dag en het tijdstip van het gesprek, zijn
inmiddels aan iedereen meegegeven.
 Carnavalsfoto’s! Want wat zag iedereen er toch geweldig
mooi uit!
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Met de kinderen
van de BSO en
de oudste
peuters zijn we
naar het
‘Belhamelshoes’
in Beltrum
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carnaval te
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Samen aan de voorjaarsschoonmaak?
Misschien vind je dat je kind alleen maar in de weg loopt als je
aan het opruimen bent. Maar door het te laten helpen, zorg je
ervoor dat je kind zich ervan bewust wordt dat spullen langer
meegaan als je er goed voor zorgt. Een vroeg milieubesef dus.
Een paar tips om je kind(-eren) daarbij te betrekken.

‘Lalaaf!’
‘Hoppenaise,
hoppenaise’
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