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Welkom op ’t Belhameltje!

Volop sneeuwpret in afgelopen maand
We hebben er jaren op moeten wachten, maar de afgelopen
maand was het dat zover: sneeuwpret op onze locatie. Zowel
buiten als soms ook binnen zorgde sneeuw voor veel spelplezier.
Sleetje rijden, sneeuwpoppen maken of gewoon door de sneeuw
rollen.

Bo op de Loeiers!

Veel speel plezier!

Hopelijk hoeven we de volgende keer niet meer zo lang wachten
en kunnen we de komende winter weer opnieuw sneeuwpret
beleven.

Geboren!
Wij feliciteren
Thomas, Nathalie en Chiara met de geboorte van Maren!

Veel geluk, liefde en gezondheid toegewenst!
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Hoe denken jonge kinderen
over fantasie figuren?

Hieperdepiep hoera
feest op ’t Belhameltje!

Als het gaat om
fantasiefiguren zoals de
kerstman of spiderman blijken
kinderen een hiërarchie te
hanteren, waarin sommige
figuren als echter worden
beschouwd dan andere.

7 maart: Onze Mie jarig!
7 maart: Onze Mirthe jarig!

Culturele figuren, zoals de
Kerstman en de tanden fee,
werden door kinderen tot 8
jaar als redelijk echt gezien.
Over figuren als buitenaardse
wezens en geesten hebben
kinderen hun twijfels. Leeftijd
speelt hier een grote rol: hoe
ouder het kind, hoe minder hij
fictieve figuren als echt
beoordeelt.

4 maart: Jordy wordt 2 jaar!
4 maart: Tess wordt 8 jaar!
5 maart: Fijs wordt 3 jaar!
5 maart: Mats wordt 6 jaar!
8 maart: Sieb wordt 1 jaar!
11 maart: Merle wordt 7 jaar!
17 maart: Tygo wordt 8 jaar!
26 maart: Jamie wordt 3 jaar!
30 maart: Mick wordt 3 jaar!
30 maart: Loek wordt 3 jaar!
31 maart: Liz wordt 3 jaar!

Fijne verjaardag allemaal!

Agenda
Vrijdag 19 maart
Nationale pannenkoeken dag
Zaterdag 20 maart
Start van de Lente!

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

