
Welkom op ’t Belhameltje 
 

Gijs! 
Marly! 

Noortje! 
Sepp! 

 
Veel speel plezier! 

 
Welkom in ons team, Irene! 

Veel werk plezier! 
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Geboren! 

Wij feliciteren; 
 

Teun, Ottelien, Noud en Roos met 
de geboorte van Faas! 

Veel geluk, liefde en gezondheid 
toegewenst! 

Babynieuws… 
 
Hallo allemaal, 
 
Vanaf deze maand zullen jullie mij weer wat vaker op ‘t 
Belhameltje gaan zien. Als alles goed gaat, verwachten Jasper en 
ik in mei ons eerste kindje! We zijn helemaal in de wolken! Het 
gaat goed met mij!   
 
Tot snel! 
Lieve groetjes van Lynn 
 

Hieperdepiep Hoera op 7 november  
bestaat ’t Belhameltje 13 jaar! 

http://www.belhameltje.com/
mailto:info@belhameltje.com
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Branche organisaties vragen om hogere tarieven vanwege coronacrisis. 

Het toeslagtarief van de overheid wordt in 2021  waarschijnlijk met 3,5 procent verhoogd. De branche verwacht een 

stijging van de werkelijke tarieven van 4 tot 4,5 procent. Daarmee gaan de toeslagtarieven en de werkelijke tarieven 

die ouders betalen, steeds verder uit elkaar lopen. 

Daarbij komt nog eens dat de kosten die kinderopvangorganisaties maken voor de extra coronamaatregelen bovenop 

de al voorziene kostenstijging komen. De centrale inkoop van testen die de brancheorganisaties hebben gefaciliteerd, 

heeft de branche inmiddels al honderdduizenden euro’s gekost ( de sector kreeg van de minister geen voorrang bij de 

coronatesten).  

Veel kinderopvangorganisaties hebben het gevoel dat de overheid hen niet bijstaat om de klus te klaren in deze lastige 

tijd. Ze hebben gevraagd om voorrang bij het testen, dat hebben ze niet gekregen. Ze hebben gevraagd om een 

coulanceregeling met bruikbare handvatten voor hun en de inspectie hoe ze om moeten gaan met de 

personeelstekorten; hebben ze niet gekregen. 

Het zou de overheid sieren als ze meer rekening zouden houden met de branche vanwege de uitzonderlijke rol die 

kinderopvangorganisaties  nu eenmaal maatschappelijk vervullen, ook in deze moeilijke tijden. Het verhogen van de 

maximale tarieven zou daarbij zeker gaan helpen. 

 

PvdA is nu ook voor gratis kinderopvang 

Na regeringspartij D66 is nu ook 

oppositiepartij PvdA voorstander van gratis 

kinderopvang. Dat blijkt uit de eerste 

berichten over het verkiezingsprogramma. 

De partij wil onder meer een gratis 

'voorschool' voor alle kinderen vanaf 0 jaar. 

 

De nieuwe Stint mag eindelijk de weg op 

De BSO-bus, zoals de Stint tegenwoordig heet, wordt op korte 

termijn toegelaten tot de openbare weg. Dat schrijft minister Van 

Nieuwenhuizen aan de Tweede Kamer. Dit op basis van rapporten 

van onder meer de voormalige Rijksdienst voor het Wegverkeer 

(nu RDW). De fabrikant en de brancheorganisaties in de 

kinderopvang zijn tevreden. 

Of wij weer in de toekomst gebruik gaan maken van deze BSO-bus 

is twijfelachtig. De huidige ‘echte’ bussen voldoen nog steeds zeer 

goed en worden door ons intensief gebruikt. We zijn natuurlijk wel 

heel benieuwd naar de eerste ervaringen van onze collega’s en 

zullen deze kritisch volgen. 
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Welkom in ons team, Irene! Irene stelt zich alvast voor… 

Hoi allemaal, 
 
Mijn naam is Irene, ben 23 jaar en kom uit Almelo. In 
juli 2017 heb ik mijn diploma behaald van de opleiding 
gespecialiseerd pedagogisch medewerkster niveau 4.  
 
Tot op de dag van vandaag doe ik dit werk nog altijd 
met ontzettend veel plezier en liefde. Met veel 
enthousiasme mag ik dan ook zeggen dat ik het team, 
vanaf november waar nodig, mag komen versterken!  
 
Mochten jullie nog vragen voor mij hebben,  
stel ze gerust. ☺  
 
Groetjes Irene  
 

Buiten spelen maakt jonge kinderen gelukkiger 

Bij ’t Belhameltje wisten we dit natuurlijk al langer, 

maar gelukkig dat recent onderzoek ook weer heeft 

uitgewezen dat er een link is tussen het welbevinden 

van kinderen en de mate waarin ze buiten kunnen 

spelen. Dat geldt zowel voor peuters als voor kleuters. 

Dit komt omdat buitenspel kinderen andersoortige 

ervaringen biedt dan binnen spelen. Niet alleen het 

welbevinden is hoger, maar ook de betrokkenheid. 

Volgens de onderzoekers heeft dit te maken met de 

andersoortige activiteiten die je buiten kunt doen. 

Denk daarbij aan klimmen, op muurtjes lopen en 

ergens overheen springen. Of aan van een glijbaan 

glijden, schommelen en ronddraaien en van een berg 

rollen. Vaak gaat dit gepaard met spanning en sensatie 

(‘Het geeft kriebels in mijn buik’). En dat vertaalt zich in 

een hoger welbevinden. 

Waar nog wel een potentieel ligt volgens de 

onderzoekers en dat beseffen wij bij ’t Belhameltje 

ook, is de rol van de pedagogisch medewerksters. Bij 

buitenspel is de rol vaak beperkt tot  het toezicht 

houden. Hier zouden door medewerksters meer 

spelimpulsen aan toegevoegd kunnen worden. 

 

Kinderboekenweek 2020 

Afgelopen maand vond voor de 66e keer de 

Kinderboekenweek plaats. Het thema was dit jaar is 

geschiedenis en het motto was: En toen? 

Al vanaf 1955 is de Kinderboekenweek een jaarlijks 

terugkerende ‘week’ waarmee het Nederlandse 

kinderboek en het (voor)lezen worden gepromoot. 

Ook zingt Kinderen voor Kinderen sinds 2012 ieder 

jaar het themanummer voor de Kinderboekenweek. 

Natuurlijk werd op ’t Belhameltje ook volop aandacht 

besteed aan de Kinderboekenweek. 

 

 



Desinfectiezuilen gevaarlijk voor 

jonge kinderen 

De pompjes waarmee klanten van 

supermarkten en andere winkels hun 

handen kunnen desinfecteren, zijn 

gevaarlijk voor jonge kinderen. Ze 

staan namelijk voor hen vaak op 

ooghoogte en de gel kan de 

beschermlaag in het oog 

beschadigen. En als een kind toch gel 

in het oog krijgt: goed schoonmaken 

en snel naar het ziekenhuis! 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

Agenda 

 

Thema 

Herfst/Sinterklaas 

 

Zaterdag 7 november 

Hieperdepiep hoera ’t Belhameltje bestaat 13 jaar! 
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Hieperdepiep hoera  
feest op ’t Belhameltje! 

 

7 november: Hoera ’t Belhameltje 

bestaat 13 jaar! 

 
9 november: Onze Lisa jarig! 

14 november: Onze Sylke jarig! 

 

 

 

 

 

 

1 november: Foss wordt 4 jaar! 

2 november: Lina wordt 3 jaar! 

3 november: Noud wordt 6 jaar! 

4 november: Linde wordt 2 jaar! 

4 november: Vince wordt 3 jaar! 

4 november: Rosalie wordt 2 jaar! 

5 november: Loek wordt 5 jaar! 

6 november: Lasse wordt 6 jaar! 

7 november: Marit wordt 9 jaar! 

10 november: Daan wordt 10 jaar! 

12 november: Hidde wordt 8 jaar! 

19 november: Sam wordt 2 jaar! 

20 november: Jula wordt 2 jaar! 

23 november: Siem wordt 4 jaar! 

25 november: Fenne wordt 5 jaar! 

27 november: Rens wordt 6 jaar! 

30 november: Jent wordt 7 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. 

 

 


