
Wij feliciteren
 
 

Kim, Toon, Gus en Laurie met de geboorte van Jur!
Nienke en Luuk met de geboorte van Noor!

 
 

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

MAART  2023

NIEUWSBRIEF
Groene kinderopvang gun je ieder kind!

Welkom
 

Doas bij de Loeiers en
Leffe en Timo bij de

Snuffies
Mare bij de 

Speelleergroep
 

Wij wensen jullie veel
speelplezier!

Hoera we gaan deze zomer weer naar Camping Falkenborg!
 

We kunnen jullie alvast vertellen dat wij de eerste drie weken van de zomervakantie op 
maandag, dinsdag en donderdag weer naar Camping Falkenborg gaan.

Dat wordt weer aftellen en volop zomervakantie pret op Camping Falkenborg.
Neem alvast een kijkje op de website van Camping Falkenborg: www.falkenborg.nl

 
Wij houden jullie op de hoogte



Het zal de meesten van jullie vast niet ontgaan zijn; begin augustus
verwachten Pascal en ik ouders te worden van ons eerste kindje. 

We kijken er ontzettend naar uit! 
Tot die tijd zien jullie mij nog dagelijks bij de Belhamel en bij de

Vrijbuiters speelleergroep en BSO.
Liefs Mirthe

Babynieuws van onze Mirthe

Gevonden voorwerpen
Bij de ingang van het restaurant hebben
we een plek gecreëerd voor gevonden
voorwerpen. Kijk hier gerust tussen of er
nog voorwerpen zoals mutsen, sjaals, ed.

zijn die van jullie zijn! 
De gehele maand maart zal het er nog

staan en daarna schenken wij de
voorwerpen aan het goede doel.

De oudercommissie is bereikbaar via 
oudercommissie@belhameltje.com 

 
Voor vragen over de planning/ruilingen/extra dagen e.d. kan gemaild 

worden naar sharon.hamer@weijdelandkinderopvang.nl
 

HANDIGE INFO



Hallo allemaal, 
Na 3 weken in de zon ben ik bijna weer

terug in het koude Nederland. Wat heb ik
ontzettend genoten van het avontuur op
Saba. Saba is een prachtig eiland met

schitterende natuur en hele fijne
vriendelijke mensen. We werden
ontzettend warm ontvangen en
uitgenodigd voor allerlei leuke

activiteiten. In deze twee weken heb ik
niet stil gezeten. Volop ben ik bezig
geweest met het aanleggen van een
moestuin op de dagopvang en op de
BSO. Veel activiteiten heb ik mogen
uitvoeren en de kinderen vonden het

fantastisch (zie de blije/geconcentreerde
gezichten van de kinderen op de foto’s).

Ik heb enorm veel geleerd en veel
inspiratie opgedaan voor de Belhamel! 
Na twee weken werken op Saba vier ik

nog heerlijk een weekje vakantie op Sint-
Maarten. Maandag 6 maart ga ik weer

lekker aan de slag en zien jullie mij weer
op ‘t Belhameltje! ☀  

Liefs Ruth uit het zonnige Sint-Maarten 

(bijna) Welkom terug Ruth!



Hygiëne blijven wij erg belangrijk vinden op de
Belhamel. Daarom willen we 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. Medewerkers dragen al
binnen schoenen en voor jullie als
ouders/verzorgers willen we jullie erop
attenderen dat jullie bij de ingang de
overschoenen aan willen doen wanneer jullie
binnenkomen. Zo kunnen we met z'n allen de
Belhamel schoon houden voor alle kinderen en
baby's die ook volop op de grond spelen.

Schoenbeleid op 't Belhameltje

Ieder jaar wanneer uw kind een jaartje ouder is geworden, nodigen wij jullie
uit voor een tien-minutengesprek. Dit is bij Juffrouw Bellefleur met de mentor
van jullie kindje. Twee keer per jaar worden alle kinderen geobserveerd; bij 6

maanden, 12 maanden, 18 maanden en tot 4 jaar.
De 10 minuten gesprekken zijn met 1 jaar, 2 jaar, 3 jaar en het eindgesprek.

In Bitcare onder het kopje ‘relaties’ kunnen jullie zien wie de mentor is.

10 MINUTEN GESPREKKEN EN OBSERVATIES

In maart ontvangen jullie van ons een digitaal tevredenheidsonderzoek. 
Bij 't Belhameltje doen wij voortdurend ons best om de kwaliteit van de

kinderopvang op een zo hoog mogelijk peil te houden. Wij vinden de mening
van ouders/verzorgers daarbij belangrijk. Door middel van deze vragenlijst

bieden wij de ouders de mogelijkheid hun mening te geven en zo hun steentje
bij te dragen aan de kwaliteit van de kinderopvang. De resultaten worden

gebruikt om de kwaliteit van onze kinderopvang te verbeteren.

TEVREDENHEIDSONDERZOEK



Hieperdepiep hoera een feestje!
 

2 maart: Lauri 2 jaar
4 maart: Jordy 4 jaar
4 maart: Tess 10 jaar

5 maart: Fijs 5 jaar
5 maart: Mats 8 jaar
8 maart: Sieb 3 jaar

11 maart: Merle 9 jaar
16 maart: Thijn 2 jaar

17 maart: Tygo 10 jaar
26 maart: Jamie 5 jaar

30 maart: Loek 5 jaar
30 maart: Mick 5 jaar

31 maart: Liz 5 jaar
 
 

7 maart onze Mirthe en Mie
 

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 
18 maart:
EHBO training medewerkers

20 maart:
Start lente

26 maart:
Begin van de zomertĳd


