Belhamel &
Vrijbuiters nieuws
Augustus 2021

Welkom in ons team… Sterre en Nicky!

Welkom op ’t Belhameltje!
Evi op de Loeiers!

Vanaf 1 augustus komt Sterre ons team versterken op de BSO en op de
speelleergroep van de Vrijbuiters.
Vanaf 23 augustus komt Nicky ons team versterken op de BSO en als inval.
Wij wensen Sterre en Nicky veel werkplezier en succes met de nieuwe
uitdaging! Beide stellen zich alvast aan jullie voor….

Ij wensen

Mai op de Loeiers!
Lauren op de Snuffies!
Estella op de Knorries!
Jesse op de Kakels!
Hidde op de Kakels!

Gefeliciteerd Lisa met het 12,5 jarig

Hoi allemaal,

Sterre
steltis zich
alvast
aan
jullie23voor…
Mijn
naam
Sterre
Kamp,
ik ben
jaar en woon samen met mijn man
Bryan en onze dochter Flore in Winterswijk. We wonen daar niet alleen
met ons drietjes, we hebben namelijk ook een hond, twee kippen en twee
konijnen. Een gezellige beestenboel! Onze dochter Flore speelt met veel
plezier op ’t Belhameltje bij de Loeiers.

jubileum! #topper #feestje

Veel speel plezier!

Vanaf 1 augustus kom ik werken bij
BSO de Kakels en op dinsdag- en
donderdagochtend bij de
speelleergroep de Vrijbuiters. Ontzettend veel zin
in deze nieuwe uitdaging om op deze prachtige
‘Groene Kinderopvang’ te werken!
Tot snel! Groetjes Sterre
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Hoi Allemaal,
Mijn naam is Nicky Eichelsheim, ik ben 19 jaar en woon in Rietmolen.
Afgelopen jaar afgestudeerd aan de opleiding onderwijsassistent niveau 4
op het Graafschap College.
Vanaf 23 augustus 2021 kom ik het BSO team
op ’t Belhameltje versterken en daarnaast
invallen waar nodig. Ik heb ontzettend veel
zin om leuke ‘groene’ activiteiten te bedenken voor
de kinderen! Tot snel!

Wij feliciteren
Marloes, Jeroen en Mink met de
geboorte van Juup!
Carmen, Wout en Noah met de
geboorte van Evi!
Veel geluk, liefde en gezondheid

Groetjes Nicky

toegewenst!
“Jaaa, ik zie mijzelf!”
Blijde koppies bij onze familiemuur. Voor de kinderen is het een mooie manier
om hun eigen ‘ik’ te ontdekken in de spiegel tussen de foto’s van familieleden en huisdieren.
Het is een stukje herkenning, veilig gevoel en kan troost bieden als dat nodig is.
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Handbewegingen en spraakontwikkeling gaan samen
Er is bij kinderen een sterke koppeling tussen de ontwikkeling van spraak en handbewegingen. Dat blijkt uit
promotieonderzoek aan de rijksuniversiteit Groningen. Uit eerder onderzoek bleek al dat handbewegingen een
belangrijke rol hebben in de cognitieve ontwikkeling.
Samenwerkende kinderen stemmen hun handbewegingen en spraak op elkaar af, en zelfs hun hoofdbewegingen.
Het is belangrijk dat pm’ers en leerkrachten aandacht hebben voor zowel de spraak als de handbewegingen van
kinderen, aldus het onderzoek.

Het aanvullend geboorteverlof voor partners (vaderverlof) is populair.
Uit onderzoek blijkt dat jonge ouders goed op de hoogte zijn van het bestaan van de verlofregeling en dat 75
procent van de ouders het verlof ook daadwerkelijk opneemt.
Het aanvullend geboorteverlof, zoals het vaderverlof officieel wordt aangeduid, bestaat een jaar. Sinds 1 juli 2020
kunnen partners maximaal 5 weken aanvullend geboorteverlof opnemen tegen 70 procent van het salaris.
Uit onderzoek van magazine WIJ en Voor Werkende Ouders blijkt dat ouders enthousiast zijn over het verlof. Een
struikelblok is de vergoeding van 70 procent van het salaris. Vooral voor mensen met lagere inkomens is dit een
reden om van het verlof af te zien.
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Sfeer impressie eerste weken met de BSO op Camping Falkenborg!
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Hieperdepiep hoera feest..
26 augustus: Onze Ans is jarig!

Geniet nog van de vakantie met elkaar!

1 augustus: Mats wordt 3 jaar!
1 augustus: Sietse wordt 11 jaar!
2 augustus: Olivia wordt 3 jaar!
2 augustus: Sam wordt 4 jaar!
2 augustus: Jesse wordt 7 jaar!
3 augustus: Stijn wordt 6 jaar!
4 augustus: Mies wordt 2 jaar!
5 augustus: Boet wordt 6 jaar!
6 augustus: Nikki wordt 6 jaar!
6 augustus: Sep wordt 5 jaar!
10 augustus: Daniek wordt 4 jaar!
10 augustus: Mijke wordt 6 jaar!
11 augustus: Dex wordt 3 jaar!
11 augustus: Duuk wordt 4 jaar!
11 augustus: Gijs wordt 8 jaar!
13 augustus: Nina wordt 7 jaar!
14 augustus: Jouke wordt 3 jaar!
14 augustus: Mick wordt 4 jaar!
17 augustus: Noah wordt 2 jaar!
17 augustus: Lot wordt 4 jaar!
17 augustus: Aron wordt 7 jaar!
18 augustus: Marly wordt 1 jaar!
18 augustus: Noud wordt 5 jaar!
18 augustus: Sim wordt 7 jaar!
18 augustus: Nora wordt 9 jaar!
19 augustus: Wessel wordt 2 jaar!
20 augustus: Sophie wordt 4 jaar!
22 augustus: Sepp wordt 1 jaar!
23 augustus: Noortje wordt 1 jaar!
29 augustus: Finn wordt 1 jaar!

29 augustus: Morris wordt 5 jaar!
29 augustus: Bram wordt 6 jaar!
Fijne verjaardag allemaal!

Agenda
Maandag 19 juli t/m 6 augustus:
Op maandag, dinsdag en donderdag
met de BSO naar Camping Falkenborg!
Eerste week van augustus mogen jullie de
kind(eren) zelf ophalen bij Camping
Falkenborg, zodat jullie kunnen zien waar
we zijn geweest de afgelopen weken.
Adres: Waterdijk 5 in Beltrum!
De in deze nieuwsbrief genoemde informatie is onder voorbehoud en ondergeschikt aan toekomstige (wets-)wijzigingen. Er kunnen derhalve geen rechten aan worden ontleend.

