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Dag van de Pedagogisch Medewerker
Dagelijks zetten duizenden pedagogisch medewerkers zich in voor
kwalitatieve goede kinderopvang. Dat is op z'n minst een bedankje
waard! Donderdag 17 september 2020 was dé Dag van de Pedagogisch
Medewerker. Ook bij ons ging deze dag niet opgemerkt voorbij.
Er waren veel persoonlijke bedankjes van ouders en ook de werkgever
en oudercommissie hadden een leuk presentje voor de pedagogisch
medewerksters in petto.
We kunnen het niet vaak genoeg zeggen: wat zijn we blij, samen met
kinderen en hun ouders, dat er zo ontzettend veel goede pm’ers bij ons
werken. Een dag om hen in het zonnetje te zetten, mag dan ook zeker
niet ontbreken.
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Welkom op ’t Belhameltje
Beau!
Bente!
Lynn!
Mila!
Robin!
Yfke!
Luus!
Veel speel plezier!
Welkom in ons team, Mirthe!
Veel werk plezier!

Geboren!
Wij feliciteren;
Stefan, Leonie en Owen met de
geboorte van Holly!
Frank, Joske en June met de
geboorte van Just!
Veel geluk, liefde en gezondheid
toegewenst!

Bedankt!
Sanne-Marije is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een zeer
gewaardeerd lid van onze oudercommissie. Helaas heeft zij na bijna 4
jaar deze functie vervuld te hebben besloten dat het tijd is om het
stokje aan een andere ouder over te dragen nu haar dochter Féline de
dagopvang heeft verlaten om naar de basisschool te gaan.
Wij danken Sanne-Marije voor haar inzet. Op donderdag 10 september
hebben wij op gepaste wijze met de hele OC van ’t Belhameltje afscheid
van haar genomen.
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HET BABYHOKJE VAN DOKTER POSTHUMUS UIT EENRUM
Veel arbeidershuizen waren vroeger klein, donker en bedompt. Niet de meest gezonde omgeving voor zuigelingen en
peuters. Een Groninger huisarts bedacht een oplossing, die ruim een halve eeuw later van een regionaal fenomeen
uitgroeide naar een landelijke buitenleven trend.

LICHT EN LUCHT
‘Licht en lucht zijn voor de baby het beste recept tegen velerlei kwalen, vooral rachitis (=Engelse ziekte)’, aldus Jitze
Posthumus (1895-1963), van 1924 tot zijn overlijden huisarts in Eenrum. Hij zocht daarom in de jaren dertig van de
vorige eeuw een manier om kinderen meer frisse en gezonde buitenlucht te gunnen, zonder dat ze continu door
moeder in de gaten moesten worden gehouden.
Met timmerman Fokko van Til uit Mensingeweer ontwierp hij daarvoor een ‘babyhuisje’ of 'babyhokje'. Deze houten
hokjes waren voorzien van wielen, zodat ze gemakkelijk uit te harde wind of een te felle zon konden worden
verplaatst. Met gaas waren bovendien de openingen afgesloten, om insecten buiten te houden.
KINGSIZE
Het babyhokje kreeg in 1967 landelijke aandacht toen een delegatie uit Eenrum een exemplaar aanbood aan prinses
Beatrix en prins Claus, bestemd voor de pasgeboren Willem Alexander. Onbekend is of de koninklijke familie er ook
daadwerkelijk gebruik van heeft gemaakt.

Onderhoud Lutjepotjes

Onze buitenbedjes zijn altijd voorzien van de nieuwste versie van het
keuringscertificaat.
Daarnaast worden de bedjes ieder jaar door de leverancier omgeruild voor
onderhoud en bij schade direct vervangen.

Belhamelnieuws – pagina 3

Welkom in ons team, Mirthe!
Hoi allemaal,
Mijn naam is Mirthe Pleijzier, ik ben 26 jaar oud en
woon sinds februari samen met mijn vriend in
Beltrum.
Zelf ben ik geboren en opgegroeid in Hengelo
Overijssel. Mijn hobby’s zijn dansen, lezen, leuke
dingen doen met vrienden en vriendinnen en veel
aandacht besteden aan mijn lieve pup Milo.
Ik heb het onwijs naar mijn zin in Beltrum en ben dan
ook erg blij dat ik in november mag komen werken op
’t Belhameltje.
Ik kijk er naar uit om iedereen te ontmoeten!
Groetjes,
Mirthe

Minder buikgriep dankzij corona
De maatregelen die verspreiding van covid-19 moeten tegengaan - afstand houden, een betere hygiëne - hebben
een onbedoeld positief bijeffect. Kinderen van 0 tot 4 jaar zijn minder ziek. De afname betreft vooral het aantal
gevallen van buikgriep en middenoorontstekingen. Dat blijkt uit gegevens van onderzoeksinstituut Nivel.
Middenoorontsteking en buikgriep zijn net als covid-19 infectieziekten die zich verspreiden via de lucht, vooral bij
nauw lichamelijk contact en hoesten.

Nederlandse kinderen zijn het gelukkigst
Nederlandse kinderen zijn het gelukkigst, blijkt uit onderzoek van UNICEF naar het welzijn van kinderen in de 41
meest welvarende landen van de wereld. Nederland deelt de eerste plaats met Denemarken en Noorwegen.
Chili, Bulgarije en de Verenigde staten scoren het laagst in het onderzoek naar welzijn van kinderen. Het UNICEF
‘Report Card 16’ onderzocht de mentale en fysieke gezondheid van kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 18
jaar en keek ook naar hun sociale en academische vaardigheden.
Meest tevreden
Nederlandse kinderen zijn het meest tevreden, gevolgd door Mexico en Roemenië. In Turkije zijn kinderen, met
53 procent, het minst tevreden, gevolgd door Japan en Groot-Brittannië. Pesten en het gebrek aan hulp van
familie spelen hierbij een grote rol.
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Hieperdepiep hoera feest op ’t

Geen opvallende verschillen!
"Eigenlijk worden er niet opvallend grote verschillen
geconstateerd tussen traditioneel onderwijs en kinderopvang en
Integrale Kindcentra. Dit blijkt uit een onderzoek: ‘Kwaliteit van
integrale kindcentra, een eerste verkenning van onderscheidende
factoren'. Een studie die in opdracht van PACT voor Kindcentra is
uitgevoerd door de Universiteit van Utrecht.

Agenda
30 september t/m 11 oktober
Kinderboekenweek
Zondag 4 oktober
Dierendag

Belhameltje!
4 oktober: Onze Manon jarig!
13 oktober: Onze Miranda jarig!
18 oktober: Walter jarig!
20 oktober: Onze vrijwilligster Katy
jarig!
22 oktober: Betsy jarig!
28 oktober: Onze Maud jarig!

2 oktober: June wordt 2 jaar!
4 oktober: Huub wordt 1 jaar!
5 oktober: Pip wordt 3 jaar!
7 oktober: Teun wordt 3 jaar!
8 oktober: Jidde wordt 5 jaar!
11 oktober: Mark wordt 10 jaar!
11 oktober: Jack wordt 4 jaar!
13 oktober: Naomi wordt 9 jaar!
16 oktober: Tim wordt 8 jaar!
16 oktober: Roos wordt 1 jaar!
19 oktober: Boaz wordt 4 jaar!
21 oktober: Noud wordt 3 jaar!
22 oktober: Jula wordt 2 jaar!
24 oktober: Kiki wordt 7 jaar!
24 oktober: Esmee wordt 3 jaar!
24 oktober: Sofie wordt 1 jaar!
26 oktober: Liv wordt 6 jaar!
26 oktober: Maël wordt 4 jaar!
27 oktober: Puck wordt 1 jaar!

Maandag 19 t/m vrijdag 23 oktober
Herfstvakantie

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

