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Dag van de leidster
Het vak van een leidster, denken mensen vaak, is een zeer eenvoudige
zaak. Lekker een beetje met kinderen spelen en op zijn tijd een beetje
fruit rond delen.
Het lijkt zo gemakkelijk: de kinderen in een bak met zand en de leidsters
zitten te zonnen op de rand. Maar wie zo denkt heeft het mis, want het
werk van een leidster is geen kattenpis!
Observeren, rapporteren, vergaderen en notuleren. Luisteren naar
ouders, beleefd reageren, in de groep een fijne sfeer creëren. Niet
chagrijnig zijn maar warm en liefdevol, niet over je nek gaan van een
drol.
Stimuleren en motiveren, steeds maar weer opnieuw proberen.
Schoonmaken, Bitcare bijhouden, van alles op de hoogte blijven.
Voorlezen en zingen, het bedenken van leuke dingen.
Op ziektes en goede voeding letten, de kinderen op de wc zetten. En zo
zijn er nog veel meer zaken, die het werk van een leidster zo veeleisend
maken.
Rijk word je er ook niet van, dus waarom doe je het dan? Het zijn de
kinderen, die maken heel veel goed. Zij zijn de reden dat je het doet!
Dankjewel Lieve
Mie, Samantha, Chantal, Justine, Mirjam, Miranda, Jeannette, Lisa,
Hayat, Sylke, Melinda, Manon, Ruth, Lindy en Nienke!
Dankjewel team TSO: Angelique, Anita, Laura, Ans, Nicole en Mireille!
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Welkom op ’t Belhameltje
Darley op de Knorries!
Jolie op de Loeiers!
Lynn op de Loeiers!
Olivia op de Snuffies!
Lent op de Pukkies!
Luuk op de Pukkies!
Veel speel plezier!
Welkom Auke en Arlette!
Wij wensen jullie veel succes met
jullie stage komend jaar!
Wij bedanken Bernice en Nathalie
voor hun inzet en enthousiasme
op ’t Belhameltje!

Bernice stopt op ’t Belhameltje, ze
gaat een nieuwe HBO opleiding
volgen! Wij wensen haar veel succes
met de nieuwe opleiding!
Nathalie gaat per 1 september als Juf
aan het werk op de Heuvelschool in
Borculo, veel succes!

Geboren!
Wij feliciteren;
Benthe, Maikel en Gwen met de
geboorte van Sepp!
Liza, Menno en Duuk met de
geboorte van Marly!
Maartje, Barry en Sophie met de
geboorte van Noortje!
Ismay, Jeffrey en Mats met de
geboorte van Finn!
Veel geluk, liefde en gezondheid
toegewenst!
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Teamsamenstelling op ’t Belhameltje
Babygroep de Loeiers 0-2 jaar:

Mie Johansen
assistent leidinggevende

Justine Dijkstra

Sylke Groot Zevert

Samantha Makkinga

Peutergroep de Knorries 2-4 jaar:

Chantal Huinink
assistent leidinggevende
+ speel-/leergroep de Pukkies

Mirjam Ehrenhard

Ruth Geerdink

Miranda te Boome

Verticale groep de Snuffies 0-4 jaar:

Hayat Maskoul

Jeannette Beerten

Lisa Pasman

Melinda Pepa
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BSO de Kakels en ‘t Kippenhok

Miranda te Boome

Manon Bleumink
Valt ook in op de andere groepen!

Nienke Groot Zevert
Valt ook in op de andere groepen!

(*) Lindy Schilderink is vanaf september weer aan het studeren, wij wensen haar veel succes met haar nieuwe
opleiding. Mogelijk valt ze nog bij ons in tijdens de vakanties!

Kantoor
Kim Kroekenstoel is alle dagen (maandag t/m vrijdag) te bereiken via kim@belhameltje.com
of voor dringende zaken telefonisch te bereiken op: 06-42608620.
Maud Vrielink is (maandag en woensdag) voor vragen over de planning, ruilen van dagdelen en overige
vragen te bereiken via maud@belhameltje.com
Ans van den Boom is onze administratief medewerker en is te bereiken via ans@belhameltje.com
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Even voorstellen onze nieuwe stagiaires
Hoi allemaal,
Ik ben Auke Stegers, ik woon in Beltrum en werk bij de
Coop.
Doordeweeks doe ik graag aan survival en in het
weekend afspreken met vrienden.
Ik zit in het laatste jaar van de opleiding
gespecialiseerd pedagogisch medewerker op het
Graafschap College in Groenlo.
Woensdag, donderdag en vrijdag zijn mijn
stagedagen, ik loop stage tot de zomervakantie.

Ik heb er ontzettend veel zin in!

Hallo kinderen, ouders en verzorgers van ’t Belhameltje,
Mijn naam is Arlette van den Hoven, vanaf 31 augustus
begin ik met de opleiding Gespecialiseerd Pedagogisch
Medewerker.
Ik ga deze opleiding in verkort traject volgen en hoop
mijn diploma binnen 1 tot 1,5 jaar te behalen.
Deze studieperiode ga ik stagelopen bij 't Belhameltje
op de maandag, donderdag en de vrijdag bij de
Knorries. Misschien hebben sommige van jullie mij al
wel ontmoet of gezien. Ik ben afgelopen maand al
iedere vrijdag ochtend bij de Knorries geweest, zodat al
wat kinderen aan mij kunnen wennen.
Voor wie mij nog niet ontmoet heeft, hoop ik
binnenkort met jullie kennis te kunnen maken.
Groetjes Arlette
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Andere verjaardag tradities in het buitenland
Deel 1
Als Nederlanders houden we er heel wat tradities op na rond onze
verjaardag. We zingen de jarige toe en serveren taart, kaas en worst en
als kind kunnen we niet wachten op ons kinderfeestje. Maar wat voor
ons heel normaal is als we weer een jaartje ouder worden, pakken ze
over de grens heel anders aan!

Hieperdepiep hoera feest
op ’t Belhameltje!
8 september: Onze klusjesman
Bennie jarig!

1. Geen verjaardag, maar naamdag!
In de landen waar het katholieke geloof zijn oorsprong vindt, vieren ze
vaak geen verjaardagen, maar naamdagen! Iedereen is vernoemd naar
een heilige. Op de gedenkdag van de heilige viert de vernoemde dus
zijn naamdag, ook wel panigyria genoemd. Er is veel eten en drinken en
iedereen neemt kleine cadeautjes mee. Wist je dat sommige inwoners
van Limburg ook hun naamdag vieren? En heel Nederland viert
natuurlijk de naamdag van Sint Nicolaas op 5 december!
2. Zweedse verjaardag: een overvloed aan taart
Zweedse kinderen zijn bij het wakker worden op hun verjaardag al
bedolven onder de cadeautjes! En waar Nederlanders het gebak vaak
kopen, maken Zweden de vele verjaardagstaarten zelf! Omdat
gelijkheid in Zweden erg belangrijk is, nodigen Zweedse kinderen alle
jongens of meisjes, of zelfs alle kinderen uit de klas uit op hun
kinderfeestje. Veel Zweedse volwassenen vieren hun verjaardag niet,
maar als iemand 40 of 50 jaar wordt, vieren ze dit uitgebreid met een
quiz, snoep en veel taart.

2 september: Gus wordt 1 jaar!
5 september: Evy wordt 2 jaar!
5 september: Suus wordt 6 jaar!
9 september: Jill wordt 5 jaar!
11 september: Diede wordt 2 jaar!
12 september: Teddy wordt 1 jaar!
13 september: Anna wordt 3 jaar!
15 september: Pam wordt 5 jaar!
18 september: Quinn wordt 1 jaar!
18 september: Iris wordt 4 jaar!
19 september: Lotte wordt 9 jaar!
20 september: Mink wordt 2 jaar!
21 september: Jur wordt 1 jaar!
23 september: Nine wordt 4 jaar!
28 september: Jade wordt 10 jaar!
29 september: Mare wordt 2 jaar!
30 september: Darley wordt 2 jaar!

Minder vroeggeboortes tijdens lockdown
Wereldwijd zien artsen een opvallende afname van het aantal vroeggeboortes sinds de lockdown vanwege het
coronavirus. In Denemarken melden ziekenhuizen zelfs een afname van 90 procent van baby’s onder de 28 weken.
Ook in Nederland werd een daling geconstateerd. In het Rotterdamse Erasmusmc was sprake van een afname in
het aantal vroeggeboortes. Mogelijke verklaringen voor de afname zijn meer slaap en minder stress bij de moeders,
minder luchtvervuiling en minder blootstelling aan andere virussen sinds de lockdown. Een internationaal team van
onderzoekers gaat dit verder uitzoeken.

Agenda
Donderdag 17 september
Dag van de leidster
In september starten we met het thema:
‘Wat heb jij aan vandaag?’

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

