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Deze maand
in het zonnetje..
Onze Ferdy Bleumink!
Ferdy is onze steun en toeverlaat als
het gaat om de tuin van ’t Belhameltje!
Alles ziet er altijd strak uit door Ferdy..
Dankjewel Topper!

Wij feliciteren
Kelly, Tim, Darley, Travis met
de geboorte van

Welkom op ’t Belhameltje!

Miley

Lieve bij de Vrijbuiters!

Veel geluk, liefde en

Kobus bij de Kakels!

gezondheid!

Veel speel plezier!
Dag van de Groene Kinderopvang
Op de 3e dinsdag in Mei is het weer zover, de 8e editie van de “Dag van de
Groene Kinderopvang”. Deze dag heeft één duidelijk doel: De kinderopvang
groener maken en Groene kinderopvang zichtbaar maken! Een dag waarop
we actief aan de buitenwereld laten zien dat natuurbeleving en buitenspelen
essentieel zijn voor het gezond opgroeien van onze kinderen. In de natuur
staat niks stil.
Alles in de natuur blijft zich ontwikkelen en groeit groter en sterker. Planten
en dieren zijn flexibel. Wanneer er iets onverwachts verandert dan passen ze
zich aan en ontwikkelen ze de eigenschappen die ze nodig hebben om te
blijven floreren.

Na een roerige periode rondom Corona komt steeds meer
het zonnetje in het zicht en verdwijnt corona gelukkig
steeds meer naar de achtergrond.
Om ervoor te zorgen dat er zoveel mogelijke vaste
gezichten te zien zijn bij ’t Belhameltje zullen Alexandra
en Ruth het team komen versterken.
Wijzigt hierdoor jullie mentor dan is het in de loop van de
maand mei zichtbaar in Bitcare. We willen alle
ouders/verzorgers en de medewerkster enorm bedanken
voor jullie geduld, begrip en medewerking!
Open dag basisschool de Sterrenboog en speelleergroep de Vrijbuiters
In samenwerking met de ouderraad van de Sterrenboog organiseren wij op woensdag 18 mei een open dag voor alle ‘nieuwe’ ouders en voor
alle ouders die door de coronamaatregelen nog niet eerder in de gelegenheid zijn geweest een kijkje in onze school te nemen. Tussen 9.00 uur
en 16.00 uur zijn jullie van harte welkom voor een kopje koffie/thee en een rondleiding! Willen jullie de mensen in je omgeving met jonge
kinderen attenderen op deze open dag? We hopen op een mooie opkomst.
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Denise en Kim op studiereis in Zweden!
Dag 1: Na een kort nachtje arriveerden we om 08.50 uur in Zweden. We zijn onze reis gestart met een bezoek
aan de I ur och Skur. Wat betekent weer of onweer. We hebben kennis gemaakt met de buiten pedagogiek en
gezien hoe ze binnen mee naar buiten nemen. Ann-Sofie vertelde hoe zij de dag met de kinderen beleefd.
Door met hen te zijn, samen te experimenteren, te ervaren en te spelen. Daarna mochten we dit zelf ervaren
bij TomTits, jezelf verwonderen en op onderzoek uitgaan. Het was een mooie dag met veel indrukken.
Dag 2: We zijn de dag gestart met een heerlijk ontbijt, met een prachtig uitzicht vanuit het hotel Bommersvik
in Järna. Vandaag bezochten we Emilia Öst en Emilia3, twee prachtige locaties in Västerås. Er wordt hier
uitgegaan dat elk kind uniek, leergierig en creatief is en dat ze graag willen communiceren. Communiceren via
klanken, beweging, kleuren, schilderen etc. Dit wordt “de honderd talen” genoemd in de Reggio Emilia visie.
Het pedagogisch documenteren is in deze locaties goed zichtbaar en dienen gebruikt te worden voor
meerdere doeleinden. Kortom, het was wederom een inspirerende dag!
Dag 3: Vandaag hebben we het Reggio Emilia Instituut bezocht in Stockholm. Directeur Greger Rösnes vertelde
over zijn visie op hoe jonge kinderen de wereld ontdekken.
Dag 4: Vandaag heeft Maria Pelle-Bäck (Atelierista) ons meegenomen in hoe we de kinderen kritisch kunnen
laten nadenken en het werken met vanuit projecten. In het atelier mochten we zelf op onderzoek uit en de
verschillende talen ervaren, dit leverde veel nieuwe inzichten op. Welke materialen kunnen we inzetten? Hoe
reflecteren we de processen? Hoe kunnen we het beste pedagogisch documenteren?
Kortom, we gingen met veel inspiratie terug naar Nederland. Binnenkort ontmoeten wij elkaar weer (de
studiereis groep) om verder door te praten over hoe we de nieuwe inzichten kunnen vertalen naar de groep.
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Activiteiten verzinnen voor de kinderen doen
we elke dag, maar wat zou het toch
ontzettend leuk zijn om ook ouders, opa's,
oma's of die coole buurman in te kunnen
schakelen!
Heb jij een tof beroep? Ben jij die stoere politieagent of
brandweerman? Of kan je zomaar langskomen met een
ambulance of trekker? Bespeel je een instrument? Lees
je graag voor? Weet je veel over tuinieren of
kriebelbeestjes? Mogen we op de boerderij of in de
winkel op bezoek komen?
Er zijn zoveel leerzame activiteiten te bedenken voor
onze kinderen.
Wij horen heel graag of er enthousiaste mensen zijn
met interessante ideeën die ons hiermee willen helpen
laat het weten via
sharon.hamer@weijdelandkinderopvang.nl
Samen maken we het leuk!

VOORJAAR!

Ook dit jaar heeft Trendy Bloemen er weer voor
gezorgd dat ’t Belhameltje weer in bloei staat!
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Feestdagen
Op donderdag 26 mei (Hemelvaartsdag) zijn we gesloten!

Hieperdepiep hoera, feest..
2 mei: Kobus 4 jaar!
6 mei: Boaz 1 jaar!
10 mei: Elin 1 jaar!
23 mei: Puck 10 jaar!

Word jij onze nieuwe collega bij de tussenschoolse opvang?!
’t Belhameltje verzorgt de tussenschoolse opvang op basisschool de Sterrenboog.
Herken je je hierin?
-

25 mei: Sam 5 jaar!
30 mei: Liam 2 jaar!
31 mei: Lieve 3 jaar!

Werk je graag met kinderen?
Heb je tijd vrij tussen de middag?
(de tijden zijn tussen 12.00 – 12.45 uur)
Wil je iets extra’s verdienen?
En ben je enthousiast?

Dank zoeken we jou!
Interesse?! Ben je als moeder, vader, of misschien wel oma, opa,
tante of oom geïnteresseerd? Neem dan vrijblijvend contact op met ons
door te bellen met 06 – 42 60 86 20 of stuur een mail naar info@belhameltje.com

9 mei is onze Jeannette jarig, 13 mei onze Ruth
17 mei onze Loran en 23 mei is onze Mirjam jarig!
Fijne verjaardag allemaal!

Agenda
Meivakantie:
30 april t/m 8 mei!
Zondag 8 mei
Moederdag!
Dinsdag 17 mei
Dag van de Groene Kinderopvang!
Donderdag 26 mei:
Hemelvaartsdag, gesloten!
De in deze nieuwsbrief genoemde informatie is onder voorbehoud en ondergeschikt aan toekomstige (wets-)wijzigingen. Er kunnen derhalve geen rechten aan worden ontleend.

