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Welkom op ’t Belhameltje!
Nieuwe collega’s:
Sharon Hamer en Carlijn Wolters
Wij feliciteren

Wij wensen jullie veel werkplezier!

Ellen, Bart en Cas
met de geboorte van Cato!

Sem op de Loeiers!

Inge, Mark, Siem en Diede met de geboorte

Sam op de Snuffies!

van Guus!

Veel speel plezier!

Veel geluk, liefde en gezondheid
toegewenst!

Een minder leuk berichtje voor ons…
Onze Chantal gaat na bijna 14 jaar ’t Belhameltje verlaten. Chantal gaat
op zoek naar een nieuwe uitdaging! Chantal, wat zullen wij jou allemaal
gaan missen. Wij willen je alvast ontzettend bedanken voor je inzet,
gezelligheid en enthousiasme.
Wij wensen je veel geluk voor in de toekomst! Chantal werkt tot eind
februari nog bij ons.

Nogmaals ontzettend bedankt en we gaan je missen Chantal!
#topper

Team samenstellingen:
Loeiers:
Mie
Samantha
Justine
Sylke
Lisa
Carlijn

Snuffies:
Hayat
Jeannette
Maaike
Carlijn
Auke
Anik

Knorries:
Kakels:
Lynn
Anik
Mirjam
Mirthe
Mirthe
Sterre
Auke
(Chantal t/m eind februari)
(Miranda t/m midden februari)
Sherina

De Vrijbuiters:
Inval:
Mirthe
Lindy
Sterre
(Chantal t/m eind februari)
(Miranda t/m midden februari)

Belhamel en Vrijbuiters nieuws - Pagina 2

Welkom in ons team Sharon en Carlijn…

Vanaf 16 januari is Carlijn Wolters bij ons gestart als gespecialiseerd
pedagogisch medewerker. Carlijn heeft hiervoor als kraamverzorgster
gewerkt. Carlijn zal werkzaam zijn op groep de Snuffies en Loeiers. Carlijn
is 27 jaar en woont samen in Haaksbergen.

Vanaf 1 februari start Sharon Hamer als Stafmedewerker Bureau
Kinderopvang. Sharon is van maandag t/m donderdag bereikbaar via:
sharon.hamer@weijdelandkinderopvang.nl. Sharon zal de taken van
Maud overnemen. Vragen over ruilingen, planning kunnen jullie bij
Sharon terecht. Sharon is 34 jaar en woont in Ruurlo met haar gezin.

Familiemuurtjes
We willen samen met jullie de kinderen helpen om trots op zichzelf te zijn
en tegelijk ook respect voor anderen te hebben. Eén van de manieren
waarop we dit willen doen, is per groep een familiemuur maken van
familiefoto’s met de belangrijkste personen uit het leven van ieder kind.
Zo creëren wij een stukje ‘thuis’, een stukje (extra)veiligheid en
geborgenheid in het kinderdagverblijf. Zo ervaren we samen bij het
bekijken van de familiemuur ook gelijkenissen en verschillen. Op deze
manier hopen we, dat de kinderen met nog meer openheid het leven
tegemoet gaan. Om deze familiemuren te maken hebben we jullie
medewerking nodig. Mochten jullie dit nog niet hebben gedaan, dan
willen we jullie vragen om samen met jullie kind(eren) een familieportret
te maken. Door de rand van het portret te versieren met familiefoto’s ziet
het kind zich omringd door familie wanneer hij of zij in het spiegeltje kijkt.
In de groep hebben wij richels aan de muur, waarop wij samen met jullie
kind(eren) dit familieportret op ooghoogte van de kinderen kunnen
neerzetten. Mochten jullie nog geen portret hebben, vraag er gerust een
aan onze collega’s.
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Baby nieuws….
De BSO kinderen weten het nieuws al… Onze Sterre is in verwachting
van hun 2e kindje. Wij feliciteren Sterre, Bryan en Flore met dit enorm
leuke nieuws en wensen Sterre nog een hele fijne zwangerschap.
De verwachte bevallingsdatum is 18 juli 2022!

Wist je dat…………
Wist je dat wanneer jij je peuter volledig laat
uitpraten (ja ook bij het zoveelste
onsamenhangende verhaal), hem aankijkt
wanneer hij tegen je praat en rustig antwoordt
geeft, zal hem dit aanmoedigen ook beter te
luisteren wanneer iemand tegen hem praat!
Wist je dat het voorlezen aan je kind ervoor
zorgt dat hun taalinzicht groter wordt. In
verhalen worden andere woorden en zinnen
gebruikt dan in spreektaal, dus kunnen
kinderen hun woordenschat vergroten. En ook
het gevoel voor zinsopbouw en grammatica
ontwikkelt zich doordat ze in aanraking komen
met boekentaal. Door met je kind over boeken
te praten leert het ook om zich beter uit te
drukken.
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Ontwikkelingsgesprekken!

Hieperdepiep hoera, feest..

Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich ontwikkelen door
spelenderwijs zich te ontdekken, ervaren en beleven en te leren.
Ook de medewerksters krijgen de kans om te ontdekken wie ze
zijn, welke competenties ze beheersen en hoe zij verder kunnen
groeien en ontwikkelen. Daarom vindt er coaching bij de
dagelijkse werkzaamheden plaats. Tijdens de individuele coaching
gesprekken (3 gesprekken per jaar) wordt samen gekeken naar de
taal en interactievaardigheden, de competenties en de
taakafspraken. Zelf reflectie speelt daarin een grote rol.
Pedagogisch Beleidsmedewerker voor Weijdeland Kinderopvang
B.V. is Kim Kroekenstoel (directrice). Als pedagogisch
beleidsmedewerker is zij verantwoordelijk voor de vertaling van
het pedagogisch beleid naar de praktijk. Hierbij wordt vooral
gelet op de praktische uitvoering van het beleid.

3 februari: onze Hayat is jarig!
14 februari: onze Chantal is jarig!
19 februari: onze Sterre is jarig!

Zo ziet jaarlijks onze planning op ’t Belhameltje eruit:

2 februari: Milou wordt 1 jaar!
2 februari: Lent wordt 4 jaar!
5 februari: Tijn wordt 7 jaar!
6 februari: Thom wordt 2 jaar!
13 februari: Jorn wordt 11 jaar!
14 februari: Mick wordt 4 jaar!
16 februari: Broez wordt 4 jaar!

Januari: Individueel jaargesprek: In dit gesprek wordt terug
gekeken naar de beoordeling in december en er worden nieuwe
taken/leerdoelen opgesteld voor het komende jaar om vereiste
competenties te verbeteren.
Juni: Individueel functioneringsgesprek: In dit gesprek wordt het
functioneren van het eerste half jaar bespreken en ook naar
aanleiding van de coaching gesprekken op de groep. Voor dit
gesprek werkt de pedagogisch beleidsmedewerker op de groep
en bespreekt daar de ontwikkeling.

19 februari: Morris wordt 3 jaar!
20 februari: Yfke wordt 6 jaar!
22 februari: Hanne wordt 5 jaar!
25 februari: Hidde wordt 5 jaar!
27 februari: Jelte wordt 9 jaar!

Fijne verjaardag allemaal!

December: Individueel beoordelingsgesprek: Eénrichtingsverkeer
gesprek, de jaarlijkse beoordeling. Zowel vereiste competenties
worden beoordeeld alsook de wijze waarop de pedagogisch
medewerkster door middel van het uitvoeren van taken hieraan
gewerkt heeft.
Daarnaast worden er dit jaar drie workshops gegeven en
ontvangen de medewerkers na afloop van workshop coaching op
de groep door een externe pedagogisch coach. Dit zal Erika
Coacht zijn. De drie workshops in 2022 zijn:

Agenda
Maandag 14 februari:

•

De ruimte als 3e pedagoog

Valentijnsdag!

•

De rijke speelleeromgeving

Maandag 28 februari t/m 6 maart:

•

Reggio Emilia

Voorjaarsvakantie!

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

