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Mei 2020 Belhamelnieuws 

Welkom op ’t Belhameltje: 

 

Thom! 

 

Veel speel plezier!  
 

Geboorte 

Wij feliciteren: 

Lisa, Derk, Sep en Saar met de geboorte van Noor! 

Sharon, Richard, Boet en Pip met de geboorte van 

Kay! 

 

 

 

 

We gaan weer open! 

Op 11 mei, na de meivakantie, gaan we met de kinderopvang weer open. Het basisonderwijs gaat in deeltijd 
open. Onze bso volgt hierbij het ritme van de school. We zijn druk bezig om de vereiste maatregelen te nemen, 
die noodzakelijk zijn om in het nieuwe normaal voor alle kinderen weer open te gaan. Met name het halen en 
brengen van de kinderen zijn momenten op de dag die extra aandacht en inventiviteit van ons vragen. In dit 
kader roepen wij ouders dan ook op om hun kinderen zoveel mogelijk alleen naar de opvang te brengen en dit 
ook te doen bij het ophalen. 

Het is niet verboden dat opa en oma de kinderen halen of brengen naar opvang of school. Vraag je wel even af of 
het voor opa en oma wel zo verstandig is om, met het oog op hun gezondheid, dit te doen. Misschien is het 
verstandig om tijdelijk voor een andere oplossing te kiezen. 

Onze medewerksters hebben de afgelopen weken de kinderen enorm gemist en we kunnen ons voorstellen dat 
de meeste ouders blij zijn dat de kinderen weer naar de opvang kunnen. 

 

 

Nieuwsbrief mei 2020 

 

Kinderen van 4 jaar kunnen tijdens zomervakantie nog naar opvang 

 

Uw kind kan dagopvang krijgen totdat hij voor het eerst naar de basisschool gaat. Is dat ná de zomervakantie? Dan 

kan hij tijdens de vakantie nog steeds naar de dagopvang. De kinderopvangtoeslag wordt dan nog gewoon 

doorbetaald. 

Uw kind kan ook nog naar de dagopvang als hij bijvoorbeeld al 1 dag in de week naar de basisschool gaat om te 

wennen. 

Voorbeeld 1 

Uw kind wordt op 1 augustus 4 jaar oud. Na de zomervakantie heeft hij zijn eerste schooldag. De hele 

zomervakantie kan hij nog naar het kinderdagverblijf. 

Voorbeeld 2 

Uw kind wordt op 15 juni 4 jaar oud. Hij gaat in juni en juli, tot de zomervakantie, een dag in de week naar de 

basisschool om te wennen. Na de zomervakantie gaat hij volledig naar school. De hele vakantie kan hij nog 

dagopvang krijgen. 
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Dankjewel 

De afgelopen weken hebben we heel veel 

kaarten en cadeautjes gekregen van ouders 

en buren als dank voor onze noodopvang. We 

willen iedereen hiervoor hartelijk bedanken! 
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Hieperdepiep hoera!  

 

7 mei: Sven wordt 6 jaar! 

12 mei: Aidan wordt 10 jaar! 

21 mei: Naomi wordt 8 jaar! 

23 mei: Puck wordt 8 jaar! 

25 mei: Sjoerd wordt 4 jaar! 

25 mei: Luuk wordt 4 jaar! 

25 mei: Sam wordt 3 jaar! 

26 mei: Pippa wordt 11 jaar! 

 

 

Fijne verjaardag allemaal!  

 

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

Agenda 

25 april t/m 8 mei 
Meivakantie 

 
Dinsdag 5 mei 

Bevrijdingsdag  

(‘t Belhameltje gesloten, één keer in de vijf jaar) 

Zondag 10 mei 

Moederdag 

Donderdag 21 mei 

Hemelvaartsdag  

(’t Belhameltje gesloten) 

 

 

  

 

Katy’s vegetable garden 

Onze vrijwilligster Katy verzorgt al enige 

tijd de dieren in ons dierenverblijf. Sinds 

kort heeft ze er een taak bijgekregen 

namelijk het onderhoud van onze 

moestuinkas. Dit plekje in onze 

buitenruimte heeft dan ook de 

toepasselijke naam ‘Katy’s vegetable 

garden’ gekregen. De groenten groeien er 

als kool door de soms tropische 

temperaturen die hier worden bereikt. Met 

hulp van de kinderen die meehelpen met 

schoffelen en water geven verwacht Katy 

binnenkort al voor het eerst te kunnen 

oogsten. 

 Vuurplaats met uitzicht 

Het stond al lang op ons verlanglijstje; een 

vuurplaats waar de wat oudere BSO 

kinderen samen met de pedagogisch 

medewerksters een vuurtje kunnen stoken. 

We zijn dan ook heel blij dat we dit 

inmiddels hebben kunnen realiseren. 

Gezeten rondom de vuurkorf biedt deze 

plek ook nog eens een schitterend uitzicht 

over de omliggende velden. 

Je kunt de marshmallows al bijna ruiken! 


