NOVEMBER 2022

NIEUWSBRIEF
Groene kinderopvang gun je ieder kind!

Wij feliciteren

Welkom

Thijs, Joselien en Lux met de geboorte van Moos!
Myrel, Wendy en Jobbe met de geboorte van Milly!
Heike en Wouter met de geboorte van Lou!
Robbin en Hiske met de geboorte van Siep!

Linde, Rosalie, Jur en Lenn
bij de Kakels!
Bo bij de Vrijbuiters!
Boet, Jurre en Jort
bij de Loeiers!
Gijs en Jidde bij de Snuffies!
Tess bij de Knorries!
Wij wensen jullie veel
speelplezier!

Wij wensen jullie veel geluk, gezondheid en
plezier toe samen!

Gezonde voeding
't Belhameltje is een groene opvang
waarbij we nauw betrokken zijn
bij dier en natuur.
In oktober zijn we gestart om ook een
gezonde kinderopvang te worden.
Zo zijn we begonnen om o.a. geen
zoetigheid meer als broodbeleg te
gebruiken, te kiezen voor gezonde
tussendoortjes en kinderthee (zonder
cafeïne) in plaats van ranja.
Verjaardagen zijn een feestje en dan mag
er zelf gekozen worden wat er
getrakteerd wordt. Uiteraard mag er ook
gekozen worden voor een gezonde
traktatie!

Restaurant volop in de running
Op maandag 3
oktober is het
restaurant in
gebruik genomen
door de
enthousiaste
kinderen
en medewerkers!
Elke dag wordt het
fruit, brood en
tussendoortjes
geserveerd in het
restaurant.

Welkom Ciska
in ons team!
Vanaf 1 november komt Ciska ons team komen
versterken als groepshulp. Zij zal op
't Belhameltje zorgen dat het restaurant er tip en
top uitziet qua inrichting en schoonmaak. Ciska
zal gaan zorgdragen voor alle voorbereidingen
voor de gezonde maaltijden, tussendoortjes en
drankjes voor de kinderen.

We wensen Ciska succes en
heel veel plezier!

Vanaf heden zal de nieuwsbrief ook te lezen zijn in de Bitcare app.
Onderin de app is een

te zien, daarin zal de berichtgeving staan zoals nieuwsbrieven,
notulen oudercommissies etc. Vanaf januari 2023 zal de nieuwsbrief alleen nog
verstuurd worden via Bitcare.

GGD opnieuw tevreden over de
Speelleergroep de Vrijbuiters!
Onaangekondigd komt minimaal één keer per jaar de GGD langs voor de jaarlijkse controle. We hebben het over de
GGD die namens de gemeente toezicht houdt op de kinderdagverblijven binnen haar gemeentegrenzen.
Belangrijkste thema waar zij kritisch naar kijken is of wij als houder van een kindercentrum verantwoorde
kinderopvang aanbieden, waaronder wettelijk wordt verstaan: ‘’het in een veilige en gezonde omgeving bieden van
emotionele veiligheid aan kinderen, het bevorderen van de persoonlijke en sociale competentie van kinderen en de
socialisatie van kinderen door overdracht van algemeen aanvaarde waarden en normen’’.
Hieronder een aantal zinnen uit de rapportage die wij recentelijk van de GGD hebben mogen ontvangen: 'Op een
sensitieve en responsieve manier met kinderen omgegaan. Respect voor de autonomie van kinderen wordt getoond.
En grenzen worden gesteld aan en structuur wordt geboden voor het gedrag van kinderen. Zodat kinderen zich
emotioneel veilig en geborgen kunnen voelen. Kinderen worden spelenderwijs uitgedaagd in de ontwikkeling van:
motorische vaardigheden; cognitieve vaardigheden; taalvaardigheden; creatieve vaardigheden. Dit gebeurt zodanig
dat kinderen in staat worden gesteld steeds zelfstandiger te functioneren in een veranderende omgeving.’ Mooie
woorden en een extra stimulans om door te gaan met het aanbieden van hoogwaardige kinderopvang op
kleinschalige basis. Het rapport is te lezen op onze websites www.devrijbuiters.com onder het kopje 'beleid',
onderaan bij in het kopje 'documenten'. Veel lees plezier!

Belhamel in herfstsfeer

Tip voor de natte en koude dagen

Deze handige skibroeken zijn ideaal tijdens de
herfst én de winter. Ze zijn wind en waterdicht en
daardoor wordt het met de koude en natte
dagen ook een groot plezier om naar buiten te
gaan! Ze zijn o.a. verkrijgbaar
via de website van de Lidl.

De herfst is begonnen en het wordt steeds meer frisser en natter.
Willen jullie voor het buitenspelen regelenlaarzen meenemen?
Ook op de slaapkamertjes wordt het ook weer wat kouder en we zouden het fijn
vinden wanneer jullie een lekkere warme pyjama en/of slaapzak mee willen geven.

Daarnaast is het prettig als alle jassen, tassen en andere persoonlijke spullen
worden voorzien van naam. Denk hierbij ook aan de regenlaarzen

Hieperdepiep hoera een feestje

HIEP HOERA!
7 november
bestaat 't Belhameltje

15 jaar!

3 november: Noud 8 jaar!
4 november Vince 5 jaar!
4 november: Linde 4 jaar!
4 november: Rosalie 4 jaar!
5 november: Loek 7 jaar!
6 november: Lasse 8 jaar!
7 november: Marit 11 jaar!
10 november: Sem 1 jaar!
14 november: Mare 2 jaar!
19 november: Sam 4 jaar!
20 november: Jula 4 jaar!
23 november: Bo 2 jaar!
24 november: Stijn 3 jaar!
25 november: Fenne 7 jaar!
26 november: Nomi 1 jaar!
27 november: Rens 8 jaar!
30 november: Naomi 7 jaar!
30 november: Jent 9 jaar!
9 november onze Lisa,
14 november onze Sylke en
30 november onze Michelle !
Fijne verjaardag allemaal!

Agenda
7 november: 't Belhameltje bestaat 15 jaar!
8 november: Oudercommissievergadering
12 november: Landelijke intocht Sinterklaas
De in deze nieuwsbrief genoemde informatie is onder voorbehoud en ondergeschikt aan (wets-)wijzigingen. Er kunnen derhalve geen rechten aan worden ontleend.

