
 

 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Belhamel & 
Vrijbuiters nieuws 

December 2021 

Welkom op ’t Belhameltje! 

Sherina welkom in ons team! 
Anik welkom in ons team! 

Fieke op de Loeiers! 
Mees op de Loeiers! 

 
Veel speel plezier! 

Wij feliciteren 
 

Loes, Nick en Roos  
met de geboorte van Noud! 

 
Femke, Frank en Jur  

met de geboorte van Nomi! 

Monique en Niek 
met de geboorte van Sem! 

 
Veel geluk, liefde en gezondheid toegewenst! 

De gezellige maand december staat weer voor de 

deur. Pakjesavond, Kerstmis en Oud & Nieuw. 

Alle medewerksters van ’t Belhameltje en de 

Vrijbuiters wensen jullie alvast fijne kerstdagen en 

een heel gelukkigen gezond 2022! 

Voor nu eerst een leuke nieuwsbrief boordevol 

leuke nieuwtjes en foto’s!  

Veel lees- en kijk plezier!  

 

Afscheid van onze Maud 

Zoals jullie weten gaat onze locatiemanager Maud  
Vrielink onze organisatie eind van dit jaar verlaten om 
met haar partner te emigreren naar het zonnige  
Curaçao, waar hij voor zijn huidige werkgever gaat 
werken.  
Wij betreuren het natuurlijk enorm dat Maud bij ons 
vertrekt, maar begrijpen dat zij samen met haar 
partner een dergelijke kans niet voorbij kan laten 
gaan. 

Wij wensen Maud en haar vriend dan ook heel veel 
geluk en succes op het zonnige Curaçao en danken 
haar voor de wel heel prettige samenwerking die wij 
de afgelopen jaren met haar gehad hebben. 
 
Vrijdag 17 december zal Maud haar laatste werkdag 
bij ons werken.  
Nogmaals heel veel plezier en geluk Maud namens 
team ’t Belhameltje en de Vrijbuiters.             

Uitslag peiling VSO 

Uit de peiling die we onder ouders hebben gedaan via 

Bitcare naar de voorschoolse opvang in Beltrum is 

gebleken dat de meerderheid een voorstander is van 

voorschoolse opvang op dinsdag- en 

donderdagochtend op basisschool de Sterrenboog. Dit 

geldt alleen voor de kinderen die op basisschool de 

Sterrenboog zitten. 

Wij zijn dan ook van plan om vanaf 10 januari 2022 de 

voorschoolse opvang op dinsdag- en 

donderdagochtend te verplaatsen naar de 

Sterrenboog. De voorschoolse opvang op maandag, 

woensdag en vrijdag blijft nog op ’t Belhameltje. Ook 

de directie van de Sterrenboog is het eens met deze 

wijziging. Lynn zal de planning voor de VSO per 10 

januari 2021 wijzigen. De kinderen worden vanaf 07.30 

uur of met de vervroegde opvang vanaf 07.00 uur op 

school gebracht. De ingang van onze VSO is de 

ingangsdeur van de speelleergroep de Vrijbuiters 

(tegenover de Hassinkhof). 

 



Sluitingsdagen 2022 

2e Paasdag  Maandag 18 april 

Koningsdag  Woensdag 27 april 

Hemelvaartsdag Donderdag 26 mei 

2e Pinksterdag  Maandag 6 juni 

2e Kerstdag  Maandag 26 december 
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Vacature pedagogisch medewerker  

BSO en KDV 

Jullie hadden het vast al voorbij zien komen 

op onze sociale media…  

 

Helaas een minder leuk berichtje voor ons.  

Onze Melinda en Nicky hebben een nieuwe 

baan gevonden. Melinda heeft een nieuwe 

baan gevonden met een nieuwe uitdaging 

waarin ze een nieuwe groep gaat starten en 

Nicky gaat als onderwijsassistent aan de 

slag, een baan die goed past bij haar 

vervolgstudie, de PABO.  

Voor ons betekent dit dat wij Melinda en 

Nicky natuurlijk zullen missen en daarom 

ook vacatures hebben geplaatst voor onze 

buitenschoolse opvang en kinderopvang. 

 

Melinda zal eind december bij ons stoppen.  

 

Nicky zal na de kerstvakantie bij ons 

stoppen en per 7 januari 2022 starten bij 

haar nieuwe baan.  

 

Melinda en Nicky wij wensen jullie veel 

geluk met jullie nieuwe baan en dank 

jullie wel voor jullie inzet en 

enthousiasme van de afgelopen tijd!  

 Welkom in het team, Anik! 
Vanaf 1 januari 2022 komt Anik ons BSO team 

versterken..  

Hoi allemaal, 

Mijn naam is Anik, 22 jaar en ik woon samen met mijn ouders en 

broers in Borculo. Ik heb de studie gespecialiseerd pedagogisch 

medewerker niveau 4 gevolgd in Deventer en hier mijn diploma 

behaald. Naast mijn werk zijn mijn hobby’s fotograferen in de 

natuur, sporten en ik vind het fijn om onder de mensen te zijn.  

 

Ik kijk ernaar uit om jullie allemaal te leren kennen en hoop een 

hele fijne tijd te beleven samen met de kinderen en mijn nieuwe 

collega’s. 

Liefs Anik!  



  

Nieuw oudercommissielid, welkom Bart! 
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Spotify playlist 

Via onderstaande link is de Spotify playlist van 

Weijdeland Kinderopvang te volgen:  

https://open.spotify.com/playlist/2Yylvbaeuhfq9oWY

atidti?si=6bb5ad852fbd4973  

Veel zing- en dansplezier!  

 

Hoi allemaal, 

Mijn naam is Bart ten Have, ik ben 37 jaar en woon samen met Ellen en 

onze zoon Cas in Beltrum. In het dagelijks leven ben ik calculator bij 

bouwbedrijf Reinbouw in Dieren. Als hobby speel ik op zondag graag 

een potje voetbal en ‘evalueer’ met plezier de wedstrijd in de 3de helft. 

Binnenkort neem ik zitting in de oudercommissie en ik kijk er naar uit 

om samen met de andere ouders hier een rol in te spelen. 

Groetjes Bart ten Have  

 

https://open.spotify.com/playlist/2Yylvbaeuhfq9oWYatidti?si=6bb5ad852fbd4973
https://open.spotify.com/playlist/2Yylvbaeuhfq9oWYatidti?si=6bb5ad852fbd4973


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Hieperdepiep hoera, feest..  
 

 

 

 

 

 

 

1 december: Chiara wordt 3 jaar! 
3 december: Senn wordt 1 jaar! 
3 december: Max wordt 6 jaar! 
6 december: Gijs wordt 3 jaar! 

8 december: Merle wordt: 9 jaar! 
14 december: Lorin wordt 3 jaar! 
16 december: Dex wordt 7 jaar! 

17 december: Lauren wordt 2 jaar! 
20 december: Liv wordt 5 jaar! 

23 december: Lana wordt 1 jaar! 
23 december: Hidde wordt 4 jaar! 
26 december: Gwen wordt 2 jaar! 
27 december: Ties wordt 3 jaar! 
28 december: Cas wordt 3 jaar! 
29 december: Suus wordt 1 jaar! 
29 december: Noor wordt 1 jaar! 
29 december: Vince wordt 4 jaar! 

Fijne verjaardag allemaal! 

Agenda 

5 december: 
Pakjesavond! 

 
24 december: 
Kerstbrunch 

 
27 december t/m 7 januari: 

Kerstvakantie 
 

25 en 26 december: 
Kerst! 

 
31 december: 

Oudejaarsdag, wij zijn geopend! 
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Jaaropgaven! 

In januari worden de jaaropgaven met daarop de afgenomen 

opvanguren in 2021 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 2022 naar vragen. Heb je 

eind januari geen jaaropgaaf ontvangen?  

Laat dit dan weten door een e-mail te sturen naar 

info@belhameltje.com.  

E-mailadressen 

Oudercommissies: 

oudercommissie@belhameltje.com  

Algemeen: 

info@belhameltje.com 

info@devrijbuiters.com  

 

Assistent leidinggevende ’t Belhameltje: 

mie.johansen@weijdelandkinderopvang.nl  

Assistent leidinggevende de Vrijbuiters: 

chantal.huinink@weijdelandkinderopvang.nl  

 

Vragen over ruildagen, extra dagen:  

lynn.krabben@weijdelandkinderopvang.nl  

Financieel/plaatsing/bezetting en overige vragen: 

kim.kroekenstoel@weijdelandkinderopvang.nl  

ans.vandenboom@weijdelandkinderopvang.nl  

 

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 toekomstige (wets-)wijzigingen. Er kunnen derhalve geen rechten aan worden ontleend. 
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