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NIEUWSBRIEF
Groene kinderopvang gun je ieder kind!

Welkom
 

Bente, Cas, Diede en
Siem bij de Kakels!

 
Vieve, Elenora, Guus,

Lou en Milly bij de
Loeiers!

 
Rosaline bij de

Knorries!
 

Mina, Fenna en Jolie
bij de Vrijbuiters!

 
Wij wensen jullie veel

speelplezier!

Namens het Belhameltje en
Vrijbuiters team wensen wij jullie

allemaal een heel liefdevol,
gezond en gelukkig 

nieuw jaar toe!



Geslaagd voor de brandoefening!

Op maandagochtend 12 december hadden we
de jaarlijkse brandoefening en alle
medewerkers én zeker ook de kinderen, zijn
met vlag en wimpel geslaagd!

Binnen 3 minuten had iedereen zich netjes en
rustig verzameld bij de verzamelplaats. 

Hygiëne vinden wij erg 
belangrijk op de Belhamel. 
Daarom willen vragen of de kinderen
met laarzen én anti slip sokken aan op
de Belhamel willen komen. Zo kunnen
zijn de laarzen makkelijker aan/uit bij
het naar binnen/buiten gaan. 
Voor jullie als ouders/verzorgers ligt bij
de ingang overschoenen klaar wanneer
jullie binnenkomen. 

Schoenbeleid op 't Belhameltje





10 minuten gesprekken en observaties

Elk jaar wanneer uw kind een jaartje ouder is geworden, wordt u door een van
onze pedagogisch medewerkers uitgenodigd voor een 10 minuten gesprek. Dit is
bij 't Belhameltje met de mentor van jullie kindje. Twee keer per jaar worden alle
kinderen geobserveerd. In Bitcare onder het kopje 'Relaties' kunnen jullie zien we

de mentor is. 
 

Mini bieb volop in gebruik!
In december is de mini bieb volop in gebruik genomen door jullie als

ouders/verzorgers. Ontzettend leuk om te zien hoe enthousiast jullie hier over
zijn, er wordt volop geruild! Mochten er nog opa's, oma's, vrienden zijn die nog

mooie boeken over hebben, zet ze er gerust in. Vooral met de Nationale
voorleesdagen van 25 januari t/m 4 februari. 

Wij wensen iedereen veel leesplezier namens team Belhameltje en Vrijbuiters!

Oliebollen met de BSO
verkopen voor SJB 

(Stichting Jeugd Beltrum)
 

Dat was gezellig en we
waren snel uitverkocht! 



Hieperdepiep hoera een feestje!
 

2 januari: Rafi 3 jaar!
6 januari: Cato 1 jaar!

6 januari: Bente 4 jaar!
7 januari: Rosaline 3 jaar!

9 januari: Steffi 6 jaar!
11 januari: Abby 2 jaar!
11 januari: Roan 5 jaar!
12 januari: Silke 2 jaar!

16 januari: Sen 9 jaar!
18 januari: Guus 1 jaar!
23 januari: Elin 4 jaar!

23 januari: Eline 8 jaar!
29  januari: Silvan 7 jaar!

 
10 januari onze Ciska en

22 januari onze Auke! 
 

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

Vanaf heden zal de nieuwsbrief alleen te lezen zijn
in de Bitcare app. 

Onderin de app is een tekstballonnetje
te zien. Daarin zal de berichtgeving staan zoals

nieuwsbrieven, 
notulen oudercommissies etc. 

 


