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De herfst is officieel alweer begonnen! De zonnige dagen
maken weer plaats voor meer regen, soms onweer en koelere
temperaturen. De jassen gaan weer aan en de snotterbellen
zijn weer in aantocht. Ook van de herfst kunnen we
genieten!

Judith en Jeroen
met de geboorte van Fieke!
Eline en Luc

In de afgelopen maand hebben we genoten van de dag van
de leidster!

Wij feliciteren

Bedankt allemaal!

Veel lees- en kijkplezier! ☺

met de geboorte van Lot!
Silke en Bengt
met de geboorte van Noia!
Loes, Joost, Jack en Pip
met de geboorte van Charlie!
Veel geluk, liefde en gezondheid

Welkomtoegewenst!
op ’t Belhameltje!
Evi!
Joëlle!
Liv!
Puk!
Veel speel plezier!

Kijken bij het maïs hakselen!

Baktijd!

Veel speel plezier!
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Buiten spelen maakt kinderen gelukkiger
Bij ’t Belhameltje wisten we dit natuurlijk al langer, maar gelukkig
dat recent onderzoek ook weer heeft uitgewezen dat er een link is
tussen het welbevinden van kinderen en de mate waarin ze buiten
kunnen spelen. Dit komt omdat buitenspel kinderen andersoortige
ervaringen biedt dan binnen spelen.
Niet alleen het welbevinden is hoger, maar ook de betrokkenheid.
Volgens de onderzoekers heeft dit te maken met de andersoortige
activiteiten die je buiten kunt doen. Denk daarbij aan klimmen, op
muurtjes lopen en ergens overheen springen. Of aan van een
glijbaan glijden, schommelen en ronddraaien en van een berg rollen.
Vaak gaat dit gepaard met spanning en sensatie (‘Het geeft kriebels
in mijn buik’). En dat vertaalt zich in een hoger welbevinden.
Waar nog wel een potentieel ligt volgens de onderzoekers en dat
beseffen wij bij ’t Belhameltje ook, is de rol van de pedagogisch
medewerksters. Bij buitenspel is de rol vaak beperkt tot het toezicht
houden. Hier zouden door medewerksters meer spelimpulsen aan
toegevoegd kunnen worden.

Hieperdepiep hoera, feest..
13 oktober: Onze Miranda jarig!
18 oktober: Onze Walter is jarig!
20 oktober: Onze vrijwilligster Katy jarig!
22 oktober: Onze Betsy is jarig!
28 oktober: Onze Maud is jarig!

1 oktober: Veerle wordt 3 jaar!
2 oktober: June wordt 3 jaar!
4 oktober: Huub wordt 2 jaar!
5 oktober: Pip wordt 4 jaar!
6 oktober: Flore wordt 1 jaar!
7 oktober: Teun wordt 4 jaar!
8 oktober: Joëlle wordt 2 jaar!
8 oktober: Jidde wordt 6 jaar!
11 oktober: Jack wordt 5 jaar!
11 oktober: Mark wordt 11 jaar!
16 oktober: Roos wordt 2 jaar!
16 oktober: Tim wordt 9 jaar!
19 oktober: Boaz wordt 5 jaar!
20 oktober: Faas wordt 1 jaar!
21 oktober: Noud wordt 4 jaar!
22 oktober: Jula wordt 3 jaar!
24 oktober: Sofie wordt 2 jaar!
24 oktober: Esmee wordt 4 jaar!
24 oktober: Kiki wordt 8 jaar!
26 oktober: Maël wordt 5 jaar!
26 oktober: Liv wordt 7 jaar!
27 oktober: Puck wordt 2 jaar!

Agenda
Dierendag
Maandag 4 oktober

Fijne verjaardag allemaal!
Herfstvakantie
18 t/m 22 oktober 2021
10 t/m 29 oktober:
Kim afwezig i.v.m. vakantie.
’t Belhameltje is dagelijks te bereiken.

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

