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NIEUWSBRIEF
Groene kinderopvang gun je ieder kind!

Wij feliciteren
 
 

Bart en Tess met de geboorte van Vieve!
 
 

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

De gezellige maand december staat weer voor de deur;
Pakjesavond, Kerstmis en Oud & Nieuw. Alle medewerkers van

’t Belhameltje en de Vrijbuiters wensen jullie alvast fijne
kerstdagen en een heel gelukkig en gezond 2023! Voor nu eerst

een leuke nieuwsbrief boordevol leuke nieuwtjes en foto’s! 
 

Veel lees- en kijk plezier!
 

Welkom
 

Chiara, Ties, Amy,
Carmen en Arthur bij

de Kakels!
Evi, Saar en Fiep bij

de Loeiers!
Gijs en Kaj bij de

Snuffies!
 

Wij wensen jullie veel
speelplezier!



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
onder het kopje 'beleid', onderaan bij in het kopje 'documenten'. Veel lees
plezier!

GGD opnieuw tevreden over 't Belhameltje!

Parkeerplaatsen
 

Sinds eind november wordt de witte Belhamel bus geparkeerd op de parkeerplaats
naast de weg. Zo bieden wij jullie meer ruimte om te parkeren voor het pand.

Wanneer we de kinderen naar school of de speel leergroep brengen of hebben
opgehaald, wordt de bus netjes voorgereden zodat de kinderen 

ook veilig kunnen in- en uitstappen.
Dank jullie wel voor de tip oudercommissie!



De pedagogische coaches!
Mijn naam is Lisanne Wemer en 8 jaar werkzaam geweest

in het onderwijs als kleuterjuf, daarna 5 jaar als
pedagogisch medewerker en assistent leidinggevende op
't Koetshuisje.  Nu mag ik een nieuwe uitdaging aangaan

als pedagogisch coach- beleidsmedewerker binnen
Weijdeland. De eerste focus zal zal voornamelijk liggen
bij het creëren van een fijne werksfeer en het gebruik

maken van de ruimtes als derde pedagoog. Samen met
het team gaan we kijken waar de behoeftes liggen en dit

samen met de pedagogisch medewerkers vormgeven.

Graag stel ik mij aan jullie voor, mijn naam is Jody Cakar.
Onlangs ben ik gestart als pedagogisch coach-

beleidsmedewerker binnen Weijdeland. Voor nu zal de
coaching voornamelijk liggen op het creëren van een

fijne basis vanuit de ruimte als derde pedagoog. 
Dit ga ik samen met de pedagogisch medewerkers en

met hun input ervoor zorgen dat er een 
leerzame en fijne omgeving is. 

Scholing 'Ruimte als 3e Pedagoog'
 

Op maandag 21 november heeft Lisanne al een eerste inspirerende
scholingsavond georganiseerd op 't Belhameltje voor alle medewerkers. De
workshop ging over het inrichten van de ruimtes, hoe kunnen we de ruimte 

inzetten als 3e pedagoog.

 
Lisanne dank je wel voor een inspirerende avond!





Gezonde voeding
We zijn nu een tijdje bezig met de gezonde voeding en willen jullie graag een

kijkje in de keuken en het restaurant geven!
 

Voor het drinken hebben de kinderen de keuze uit thee, water en
melk/karnemelk tijdens de lunch.

 
Tijdens het fruitmoment zijn er allerlei soorten fruit zoals peer, banaan, kiwi,

appel, mandarijn en seizoensgebonden fruit.
 

Tijdens de lunch is er bruin brood, cracker met melk of karnemelk. De kinderen
kunnen kiezen uit het beleg van zuivelspread, kruidenkaas, kaas, kipfilet,

kalkoenfilet, kip grilworst, appelstroop, aardbeien jam en 100% pindakaas.
 

In de middag is er een snack van verschillende soorten groente zoals tomaat,
komkommer, wortel en paprika. Met een snack zoals Maria biscuit, maiswafel en

rozijnen. De jongere kinderen krijgen een Bolletje Babybiscuit. 
 

De thee die wordt gedronken is de Biologische fruit & kruiden thee mango kamille rozenbottel!



Vanaf januari zal de 
nieuwsbrief alleen te lezen zijn in de Bitcare

app.  Onderin de app is een 
 
 
 

te zien, daarin zal de berichtgeving staan
zoals nieuwsbrieven, 

notulen oudercommissies etc. Dit zal de
laatste nieuwsbrief zijn die per mail wordt

verstuurd. 
 

Nieuw: Mini bieb in 't Belhameltje!
Minibieb werkt vanuit het idee dat je de samenleving met elkaar
leuker kunt maken. Vanuit deze gedachte is de minibieb voor kinderen
van 0-4 jaar ontstaan. Sinds een paar dagen hebben wij een
prachtige zelfgemaakte minibieb op 't Belhameltje. Helemaal zelf
ontworpen en gemaakt door Katy en haar vader. Dank jullie wel!
Er zijn geen vaste regels voor wat een Minibieb precies is. Het gaat
erom dat de Minibieb boeken uitleent aan mensen (in dit geval aan
jullie) of kinderen uit de buurt wonen of die op bezoek zijn. Het gaat
om het idee dat je met elkaar een plek beheert waar iedereen
boeken kan lenen, ruilen of achterlaten.
 Met elkaar en voor elkaar dus.  
Behalve een kinderboek lenen, kun je er ook één ruilen of gewoon
doneren als de kinderen er op uitgekeken zijn! De mini bieb staat in
het ingangshalletje. 

Kerstvakantie!
 

Mochten jullie afwezig
zijn met de Kerstvakantie,
geef het ons gerust door

via de mail of Bitcare!
 

Vanaf november zal Mirjam op dinsdagochtend en
donderdagochtend ook werkzaam zijn bij de

speelleergroep. 

Dank je wel Katy!
Wij wensen iedereen veel leesplezier!



Emailadressen

Oudercommissie: 
oudercommissie@belhameltje.com
Algemeen:
info@belhameltje .com
info@devrijbuiters.com
Assistent leidinggevende 't Belhameltje:
ruth.geerdink@weijdelandkinderopvang.nl
Plaatsing, planning en overige vragen:
sharon.hamer@weijdelandkinderopvang.nl

Jaaropgaven

In januari worden de jaaropgaven met daarop de afgenomen opvanguren in
2022 per mail verstuurd. Bewaar deze jaaropgaaf goed! (Tip: maak er ook
direct een foto van en download het bestand in app.bitcare.com onder het
kopje ‘documenten’) De Belastingdienst kan er namelijk later in 2023 naar
vragen. Heb je eind januari geen jaaropgaaf ontvangen? Laat dit dan weten
door een e-mail te sturen naar sharon.hamer@weijdelandkinderopvang.nl

Sluitingsdagen 2023

2e Paasdag: maandag 10 april
Koningsdag: donderdag 27 april
Hemelvaartsdag: donderdag 18 mei

 

2e Pinksterdag: maandag 29 mei
1e Kerstdag: maandag 25 december
2e Kerstdag: dinsdag 26  december



Hieperdepiep hoera een feestje!
 

1 december: Chiara 4 jaar
3 december: Senn 2 jaar
3 december: Max 7 jaar
6 december: Gijs 4 jaar

8 december: Merle 10 jaar
14 december: Lorin 4 jaar

16 december: Dex 8 jaar
17 december: Lauren 3 jaar
18 december: Diede 1 jaar
19 december: Luca 7 jaar

20 december: Liv 6 jaar
23 december: Lana 2 jaar

23 december: Hidde 5 jaar
26 december: Gwen 3 jaar

27 december: Ties 4 jaar
28 december: Cas 4 jaar

29 december: Noor 2 jaar
29 december: Suus 2 jaar

29 december: Vince 5 jaar
 

Fijne verjaardag allemaal!
 
 

Team 't Belhameltje 
en de Vrijbuiters 

wenst iedereen hele fijne 
en gezellige feestdagen

samen!

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

Agenda 
5 december:
 Sinterklaas

25 december:
1e Kerstdag

26 december:
2e Kerstdag (gestoten)


