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NIEUWSBRIEF
Groene kinderopvang gun je ieder kind!

Welkom
 

Elin, Floor en Morris 
bij de Kakels,

Elenora bij de Loeiers,
Siep bij de Snuffies,

 Rosaline bij de
Knorries en

Robin bij de Vrijbuiters!
 

Wij wensen jullie veel
speelplezier!

Wij feliciteren
 
 

Maarten en Paulien met de geboorte van Timo!
Christel en Roel met de geboorte van Maud!

 
 

Wij wensen jullie samen veel geluk, gezondheid
en 

veel plezier toe!



 

Bij 't Belhameltje in Beltrum weten we wat we met groen moeten doen! 
Tussen de koeien en het groen van het platteland, geven onze pedagogisch

professionals de kinderen elke dag weer de mogelijkheid om al het moois van
het buitenzijn te ontdekken en dit vooral met veel plezier te ervaren. Het
enthousiasme van onze professionals is inspirerend! Niet alleen voor de

kinderen, maar ook voor hen zelf werkt het aanstekelijk. Zij zijn elke dag in de
weer met het door ontwikkelen van de nieuwe toffe groene buitenruimte.

Vooral het bedenken van leuke (buiten)ideeën om de kinderen, elke dag weer,
een geweldige dag te geven. Wij vieren deze week feest, omdat we onze her

certificering weer in ontvangst mochten nemen voor groene kinderopvang!
Uiteraard zijn wij trost op onze collega’s die hier weer veel energie in hebben

gestoken en dus: 
“Van harte gefeliciteerd”!

Hoera we zijn weer geslaagd!!

Op woensdag 25 januari zijn we gestart met de
Nationale Voorleesdagen! Wij besteden volop  aandacht

aan het boek, dat dit jaar centraal staat,  met allerlei
leuke activiteiten Het boek dat dit jaar centraal staat is:

Maximiliaan Modderman.
 

Maximiliaan Modderman is alleen thuis en organiseert
een feest voor al zijn speelgoedbeesten. Met taart! Het

wordt een wild feest. En een vies feest. Wat zullen
mama en papa zeggen als ze straks thuiskomen?

 



Hallo allemaal!
Afgelopen jaar zijn er, vanuit het uitwisselingsproject met Kindernet, een aantal
Pedagogisch professionals uit Saba bij ons op bezoek geweest. Zij hebben een
aantal dagen, o.a. bij de Belhamel, met ons meegewerkt om te kijken hoe wij

hier werken. Om een nog beter beeld te krijgen en om onze visie en kennis daar
ook uit te dragen, ga ik op reis naar Saba! 

Op 10 februari vlieg ik naar Sint-Maarten en vanaf daaruit vlieg ik door naar
Saba. 2 weken lang ben ik op Saba om daar de kinderopvang en Pedagogisch

professionals naar een hoger niveau te brengen. 
Bij ’t Belhameltje hebben wij een super mooie buitenruimte, waar de kinderen

veel buiten spelen en activiteiten worden gedaan, echte groene kinderopvang.
Daarnaast zijn wij het gehele jaar door, actief met de kas en de moestuin;

zaadjes zaaien, vervolgens de bloemen plukken, groente oogsten, etc. Op Saba
zal ik een start maken met de moestuin, waarom buiten spelen zo belangrijk is

(ook als het regent) en wat kan je allemaal kunt doen met de natuur. Deze
boodschap ga ik met veel enthousiasme overbrengen in Saba. 

6 maart zal ik weer terug zijn in Nederland, aan het eind ga ik zelf nog even
genieten van de zon! 

 

Onze Ruth gaat naar Saba!
Een berichtje namens Ruth

Wij wensen Ruth enorm veel succes en vooral plezier!



Ontwikkelgesprekken
Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich ontwikkelen doordat zij 

 spelenderwijs ontdekken, ervaren, beleven én leren. Ook de
medewerkers krijgen de kans om te ontdekken wie ze zijn, welke

competenties ze beheersen of welke nog wat minder en hoe zij verder
kunnen groeien en zich kunnen door ontwikkelen. Daarom vindt er

coaching bij de dagelijkse werkzaamheden plaats. Tijdens de
individuele coaching gesprekken (3 gesprekken per jaar) wordt er

samen gekeken naar de taal- en interactie vaardigheden, de
competenties en de taakafspraken. Zelfreflectie speelt daarbij een

grote rol. Zo ziet de planning bij de Belhamel & Vrijbuiters eruit:
 

FEBRUARI: Individueel jaargesprek. In dit gesprek wordt teruggekeken
naar de beoordeling die in december heeft plaatsgevonden.

Hierin zijn nieuwe taken/leerdoelen opgesteld voor het komende jaar 
om zo aan de vereiste competenties te blijven werken.

 
JUNI: Individuele functioneringsgesprek. Tijdens dit gesprek wordt het

functioneren van het eerste half jaar besproken en ook worden de
bevindingen uit de coaching gesprekken hierin meegenomen.

Voor dit gesprek werkt de pedagogisch coach-/beleidsmedewerker
mee op de groep.

 
DECEMBER: individueel beoordelingsgesprek. Eenrichtingsverkeer

gesprek van de jaarlijkse beoordeling. Zowel de vereiste competenties
worden beoordeeld, alsook de wijze waarop de pedagogisch

professional haar taken heeft uitgevoerd.



Hieperdepiep hoera een feestje!
 

2 februari: Milou 2 jaar
2 februari: Lent 5 jaar
5 februari: Tijn 8 jaar

6 februari: Thom 3 jaar
10 februari Yfke 7 jaar

16 februari: Amy 10 jaar
19 februari: Morris 4 jaar

20 februari: Maren 2 jaar
21 februari: Floor 4 jaar

22 februari: Hanne 6 jaar
25 februari: Hidde 6 jaar

 
 

3 februari onze Hayat!
 

Fijne verjaardag allemaal!

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

Agenda 
25 januari t/m 4 februari:
Nationale Voorleesdagen

14 februari:
Valentĳnsdag

25 februari t/m 5 maart:
Voorjaarsvakantie

Schoenbeleid op 't Belhameltje

We hebben al hele mooie 'schone' stappen
gemaakt met het schoenbeleid!
Willen jullie er nog weer even aan denken om de
kinderen die laarzen dragen, ook anti-slip
sokken aan te trekken? Zo kunnen zij de laarzen
makkelijker aan/uit doen, bij het naar
binnen/buiten gaan. Voor jullie als
ouders/verzorgers liggen er, bij de ingang van
de locatie, genoeg overschoenen klaar, die
jullie snel over de schoenen kunnen aantrekken.


