Belhamel &
Vrijbuiters nieuws
Juli 2021

Zomerkriebels...
Het aftellen is begonnen, de BSO gaat bijna naar Camping
Falkenborg. De eerste drie weken van de zomervakantie zijn we
op maandag, dinsdag en donderdag op de camping te vinden. We
hebben er zin in! Wil je nog een extra dagje komen spelen en mee
naar de Camping? Vraag het gerust aan via Bitcare..
In deze nieuwsbrief blikken we terug op een geslaagde Nationale
Modderdag en nog veel meer leuke activiteiten, feliciteren we
Justine met het jubileum en geven we alvast informatie over de
Camping. Veel lees- en kijkplezier!

Hieperdepiep Hoera jubileum feestje
onze Justine al 12,5 jaar in dienst!
#topper #jubileum

Welkom op ’t Belhameltje!
Boaz op de Loeiers!
Lana op de Loeiers!
Travis op de Snuffies!
Estella op de Knorries!

Veel speel plezier!
Wij feliciteren
Linsey en Jasper met de geboorte
van Mai!
Veel geluk, liefde en gezondheid
toegewenst!
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Sfeer impressie van de Nationale Modderdag!

Vacature pedagogisch medewerker BSO
Jullie hadden het vast al voorbij zien komen op onze
sociale media…
Helaas een minder leuk berichtje voor ons.
Onze Nienke heeft een nieuwe baan gevonden.
Voor Nienke natuurlijk ontzettend leuk en een mooie nieuwe
uitdaging. Nienke heeft de HBO studie Sociaal Pedagogisch
Hulpverlener gestudeerd dus de nieuwe baan past goed bij
haar studie. Voor ons betekent dat wij haar natuurlijk zullen
missen en daarom ook een vacature hebben geplaatst voor
onze buitenschoolse opvang.
Nienke zal per 31 augustus 2021 bij ons stoppen en per 1
september 2021 starten bij haar nieuwe baan.
Nienke wij wensen jou veel geluk met je nieuwe baan!

De vuurplaats voor de BSO is klaar!
De vuurplaats op ’t Belhameltje is
op de eerste plaats bedoeld voor de BSO.
Om te voorkomen dat tijdens het gebruik
hiervan kinderen van 0-4 jaar toch te dicht
in de buurt komen, hebben we rondom
een hek geplaatst waardoor de
situatie optimaler is geworden.
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Hoera, het is weer bijna tijd voor Camping Falkenborg!
Het aftellen is begonnen, de eerste drie weken van de zomervakantie gaan we op maandag, dinsdag en donderdag
met de buitenschoolse opvang naar Camping Falkenborg in Beltrum. Neem alvast een kijkje op www.falkenborg.nl!
Dagelijks (maandag, dinsdag en donderdags) vertrekken de Belhamelbussen om 09.00 uur naar Camping Falkenborg
en zijn we rond 16.30 uur weer terug op ’t Belhameltje. Komen de kinderen alleen de ochtend of middag dan kunnen
ouders de kinderen alleen brengen en ophalen op de camping, zie hieronder het adres.
In de laatste week van 2 augustus t/m 5 augustus mogen jullie allemaal de kinderen ophalen op de Camping, we
blijven dan tot 18.00 uur daar, zodat jullie kunnen zien waar we zijn geweest…
Adres: Minicamping Falkenborg
Waterdijk 5
7156 ND Beltrum
Nienke en Mirthe zijn op de camping te bereiken op het telefoonnummer: 06-22679104.
Op de camping zijn we de hele dag buiten! Zorg daarom voor oude kleren en schoenen die vies mogen worden en
geef een jas of vest mee. Vergeet ook niet de zwemkleding mee te nemen.
Op de camping is een grote vijver. Onze BSO tent staat een stukje van de vijver af. De kinderen spelen niet alleen bij
de vijver, dit gebeurd alleen onder toezicht van de BSO medewerkers. Graag horen we nog wel of jullie kind(eren) in
het bezit zijn van zwemdiploma A en/of B! Neem daar ook zwembandjes mee.
Bij zonnig weer is het voor ons prettig dat je de kinderen thuis al ingesmeerd hebben met zonnebrandcrème, dan
kunnen we op de camping direct beginnen met lekker spelen. Tussendoor smeren wij de kinderen in.
We hebben voor jullie een super leuk, sportief, creatief en avontuurlijk programma samengesteld. Op de
woensdagen en vrijdagen hebben we een ander leuk programma.
Nog even op een rijtje, wat nemen we mee:
- Reserve kleding + oude kleren en schoenen aan
- Zwemkleding
- Zwembandjes voor de kinderen die geen zwemdiploma hebben
Hieronder alvast een paar sfeer impressie foto’s van voorgaande jaren..
We hebben er zin in!
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Functioneringsgesprekken weer van start
Aan het begin van het jaar krijgen alle medewerksters een jaargesprek waarin afspraken worden gemaakt
over de individuele ontwikkeling van de pedagogisch medewerkster. Halverwege het jaar vinden dan de
functioneringsgesprekken plaats om te bekijken of deze ontwikkeling op koers ligt.
De afgelopen periode hebben deze gesprekken plaats gevonden. Aan het einde van het jaar volgt dan nog
een beoordelingsgesprek.
Pedagogische coach Erika Habers
Door de invoering van de wet IKK zijn kinderdagverblijven, sinds 1 januari 2019 verplicht om coaching te
regelen/ geven door een pedagogisch coach/ beleidsmedewerker. De pedagogisch coach is de spil tussen
het pedagogisch beleid en de uitvoering hiervan. De pedagogisch coach helpt medewerkers in de
kinderopvang bij het signaleren van knelpunten in hun werkzaamheden, kennis en vaardigheden en
achterhaalt samen hun coaching behoeften.
Bij ’t Belhameltje en de Vrijbuiters doen wij dit door deze functionaris extern in te huren. Haar naam is
Erika Habers en zij is hiervoor speciaal opgeleid.
Erika is momenteel bezig om het team/teams te helpen bij het in de praktijk brengen van pedagogisch
documenteren. Medewerksters hebben begin dit jaar hierover een workshop gevolgd.

Restaurant de Vrijbuiters..
Voorgerecht:
Wortelsoepje met eigen
gemaakte kaasstengels
Hoofdgerecht:
Broodje hamburger met eigen
gemaakte ovenfrietjes
Nagerecht:
Vanille mouse in een
chocoladeschaaltje.

Wat een smullen was dat, zelfs
de menukaarten waren zelf
gemaakt. Kooklessen bij onze
Miranda op de Vrijbuiters!
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Hieperdepiep hoera
feest op ’t Belhameltje!
5 juli onze Samantha is jarig
17 juli onze Kim is jarig

Wij namens team ’t Belhameltje en de Vrijbuiters
wensen iedereen alvast een hele fijne vakantie
samen…
Geniet ervan!

1 juli: Travis wordt 1 jaar!
6 juli: Lynn wordt 9 jaar!
9 juli: Wes wordt 6 jaar!
11 juli: Sam wordt 5 jaar!
11 juli: Yuna wordt 6 jaar!
12 juli: Jolie wordt 1 jaar!
12 juli: Pip wordt 2 jaar!
12 juli: Norin wordt 3 jaar!
12 juli: Milou wordt 8 jaar!
13 juli: Mart wordt 3 jaar!
14 juli: Evy wordt 7 jaar!
16 juli: Jim wordt 3 jaar!
16 juli: Mayke wordt 6 jaar!
18 juli: Lana wordt 3 jaar!
19 juli: Toon wordt 2 jaar!
23 juli: Sara wordt 4 jaar!
25 juli: Mila wordt 1 jaar!
26 juli: Jule wordt 5 jaar!
28 juli: Gijs wordt 1 jaar!
28 juli: Tygo wordt 9 jaar!
30 juli: Sammie wordt 2 jaar!
30 juli: Pip wordt 4 jaar!
31 juli: Yale wordt 3 jaar!
31 juli: Mies wordt 3 jaar!

Fijne verjaardag allemaal!

Agenda
Dinsdag 13 juli:
Oudercommissie vergadering
Maandag 19 juli:
Start zomervakantie
Maandag 19 juli t/m 6 augustus:
Op maandag, dinsdag en donderdag
met de BSO naar Camping Falkenborg!

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

