
 

 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

  

Belhamel & 
Vrijbuiters nieuws 

April 2022 

Welkom op ’t Belhameltje! 
 

Cato op de Loeiers! 
Loek op de Kakels! 
Mick op de Kakels! 

Puck bij de Vrijbuiters! 
Saar bij de Vrijbuiters! 

 
Veel speel plezier! 

Welkom in ons team Daniëlle en Tamara! 
 

Vanaf midden maart is Tamara bij ons gestart als 
gespecialiseerd pedagogisch medewerker.  
Tamara is 22 jaar en woont in Ruurlo. 

 

 

 
 

 

Vanaf 1 mei zal Daniëlle bij ons gaan starten als  
gespecialiseerd pedagogisch medewerker. 
Daniëlle is 45 jaar en woont in Borculo.  
 

Wij wensen jullie veel werkplezier!  
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De maand april zetten wij in het 
zonnetje… onze Katy! 

Katy is onze steun en toeverlaat als het 
gaat om allerhande klusjes, de 
moestuin, de konijnen, de kas  

en ga zo maar door! 
 

DANK JE WEL KATY! 

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! 
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Ook bij ons op ‘t Belhameltje komen de 
voorjaarskriebels!  

 
Het hele Belhameltje heeft een opfrisbeurt 

gehad! Het hele pand is voorzien van een 
nieuwe vloer, muren zijn geschilderd en voor 
de kinderen weer mooie ontdekkingsplekken 

gemaakt waar gespeeld kan worden of waar ze 
zich even rustig kunnen terug trekken.   

Zin om te lachen? 
Hiermee stimuleer je ook nog eens het concentratievermogen en ruimtelijk inzicht van je 

kindje. Het enige wat je nodig hebt zijn bakjes, rietjes en de pompons (eventueel 

verschillende groottes). Laat aan je kind zien hoe je de pompons met een rietje in het 

bakje kunt blazen. Ineens zijn deze balletjes magisch! 

Wil je een extra moeilijkheidsgraad? Probeer dan de pompons te sorteren op kleur.  
 

 Feestdagen 

Op maandag 18 april (2e Paasdag) en woensdag 27 april (Koningsdag) zijn we gesloten! 

 
Word jij onze nieuwe collega bij de tussenschoolse 
opvang?!  

’t Belhameltje verzorgt de tussenschoolse opvang op basisschool de Sterrenboog.  

Herken je je hierin?  

- Werk je graag met kinderen? 

- Heb je tijd vrij tussen de middag?  

(de tijden zijn tussen 12.00 – 12.45 uur) 

- Wil je iets extra’s verdienen? 

- En ben je enthousiast?  

Dank zoeken we jou!  

Interesse?! Ben je als moeder, vader, of misschien wel oma, opa,  

tante of oom geïnteresseerd? Neem dan vrijblijvend contact op met ons  

door te bellen met 06 – 42 60 86 20  of stuur een mail naar info@belhameltje.com   

 

 

 

Nieuwe schoenen voor de Loeiers!   
De nieuwe vloer willen we graag netjes en 

schoon houden. Dit voor de gladheid en 

hygiëne maar ook zeker voor de kinderen. 

Daarom hebben we voor de ouders die naar 

de Loeiers gaan sloffen die u over de  

schoenen aan kunt doen.  

Bij de ingang staat vanaf dinsdag 5 april een 

mand klaar waar u als ouder ze daar aan 

kunt doen en bij vertrek weer terug legt.  

mailto:info@belhameltje.com


 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Hieperdepiep hoera, feest..  
 

 

 

 
1 april: Dani 5 jaar! 
2 april: Bent 1 jaar! 
4 april: Evi 1 jaar! 
6 april: Sil 3 jaar! 

6 april: Flynn 10 jaar! 
10 april: Anne 11 jaar! 
16 april: Luuk 4 jaar! 
16 april: Jorn 10 jaar! 
21 april: Kay 2 jaar! 

23 april: Noor 2  jaar 
24 april: Mai 1 jaar! 

25 april: Luus 4 jaar! 
25 april: Sten 7 jaar! 
29 april: Luc 6 jaar! 

Fijne verjaardag allemaal! 

Agenda 
 

Maandag 4 april: 
Thema; Wat heb jij aan vandaag? 

Dinsdag 5 april:  
Oudercommissie vergadering 

 
Maandag 18 april:  

2e Paasdag, gesloten! 
 

Woensdag 27 april: 
Koningsdag, gesloten! 

 
Meivakantie: 

25 april t/m 8 mei 
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Wist je datjes…… 

Baby’s worden geboren zonder knieschijven 

Je kunt het je bijna niet voorstellen, maar het is echt waar. Als baby’s 

worden geboren hebben ze op de plaats van de knieschijven kraakbeen 

zitten dat erop lijkt, maar de knieschijven ontwikkelen zich pas volledig 

vanaf zes maanden. Nu snap je dus waarom sommige kinderen alleen 

met hun armen kruipen. 

 

Een baby heeft ongeveer 10.000 smaakpapillen. Niet alleen op de tong 

maar ook aan de binnenkant van de wangen en het gehemelte. 

Door te gapen, worden je hersenen wakker geschud. De gaap stuurt 
een stoot aan zuurstof naar de hersenen waardoor deze afkoelen en 
dus wakker worden geschud 
 
Volwassenen hebben 206 botten, een pasgeborene 300. In de loop van 
de tijd vergroeien enkele botten zodat het totale aantal afneemt.  
 
Een kind tussen het derde en vierde levensjaar een voorkeur krijgt voor 
de linker- of de rechterhand? En dat in deze fase de eerste 
vriendschappen ontstaan? 

 

   
 

 

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

 

Zoals sommigen van jullie misschien ervaren hebben, worden soms kinderen geruild naar een andere groep voor 

een dag(deel). We begrijpen dat als ouder je kind het liefst vast op een groep is met vaste gezichten. 

Doordat ook corona en de heersende griep onze  pedagogische medewerkers kunnen treffen zijn we soms 

genoodzaakt kinderen tijdelijk die dag op een andere groep te plaatsen. 

Dit is om voor iedereen een ze prettig mogelijke situatie te creëren en er geen groepen/locaties tijdelijk gesloten 

moeten worden. We hopen op uw begrip! 


