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Zomerkriebels...

Welkom op ’t Belhameltje!
Maren op de Snuffies!

Daar komen dan eindelijk de zonnige dagen, daar hebben
we even op gewacht. We zijn volop aan het buiten spelen,
aan het zaaien geweest in onze moestuin en de BSO heeft
een nieuwe pluktuin en een afgeschermde vuurplaats.
In de mei vakantie zijn we zijn veel op pad geweest…

Thijn op de Loeiers!
Veel speel plezier!

Geboren!

Veel lees- en kijkplezier!

Wij feliciteren
Merle en Bjorn
met de geboorte van Boaz!
Roy, Bianca, Sten, Nora en Jula met
de geboorte van Elin!

Veel geluk, liefde en gezondheid
toegewenst!

Zomervakantie
Geef alvast de zomervakantieplanning aan ons
door via Bitcare. De eerste drie weken van de
zomervakantie zitten we met de BSO weer op
Camping Falkenborg!
Kom gerust een ‘extra’ dag spelen..

Nieuwe mailadressen i.v.m. naamswijziging Weijdeland Kinderopvang BV
kim@belhameltje.com is vervangen door:
maud@belhameltje.com is vervangen door:
Nieuwe mailadressen:
Assistent leidinggevende ’t Belhameltje:
Assistent leidinggevende de Vrijbuiters:
Algemeen:

De oudercommissie is te bereiken op:

kim.kroekenstoel@weijdelandkinderopvang.nl
maud.vrielink@weijdelandkinderopvang.nl

mie.johansen@weijdelandkinderopvang.nl
chantal.huinink@weijdelandkinderopvang.nl
info@weijdelandkinderopvang.nl
info@belhameltje.com blijft gewoon bestaan.
oudercommissie@belhameltje.com
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Vogelkastjes opgehangen
De zelfgemaakte en beschilderde vogelhuisjes zijn bij ’t Belhameltje opgehangen.
Vogelhuizen zijn bedoeld om te nestelen, maar worden evenzeer gebruikt om
te schuilen.
Dit schuilen kan zijn tegen roofdieren als boommarters of gewoon omdat de
weersomstandigheden hier om vragen. Bijna een kwart van de kasten worden
gebruik als slaapplaats.

Dag van de Groene Kinderopvang
Op de 3e dinsdag in Mei was het weer zover, de 7e
editie van de “Dag van de Groene Kinderopvang”
Deze dag heeft één duidelijk doel: De
kinderopvang groener maken en Groene
kinderopvang zichtbaar maken! Een dag waarop
we actief aan de buitenwereld laten zien dat
natuurbeleving en buitenspelen essentieel zijn
voor het gezond opgroeien van onze kinderen.
In de natuur staat niks stil. Alles in de natuur blijft
zich ontwikkelen en groeit groter en sterker.
Planten en dieren zijn flexibel. Wanneer er iets
onverwachts verandert dan passen ze zich aan en
ontwikkelen ze de eigenschappen die ze nodig
hebben om te blijven floreren.
Daarom hebben we dit jaar extra aandacht
gevraagd voor onze moestuin, de dieren en onze
nieuwe pluktuin! Een beeld zegt meer dan 1000
woorden dus daarom hieronder een foto’s van
onze dagelijkse bezigheden.

Buiten spelen is
buitengewoon belangrijk…
Een gat in de lucht springen, hutten
bouwen, rennen, klauteren en verstoppen.
Buitenspelen maakt kinderen vrolijk en
blij. Nog belangrijker: buitenspelen is een
must voor ieder kind. Het prikkelt de
fantasie en is goed voor de sociale
vaardigheden, gezondheid en motoriek.
Buiten spelen is belangrijk, maar in
Nederland is dit niet altijd vanzelf
sprekend. Gelukkig doen we er op ’t
Belhameltje alles aan om elke dag naar
buiten te gaan.
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Dinsdag 29 juni is het weer Modderdag!
In 2009 op een World Forum bijeenkomst is het idee voor
International Mud Day ontstaan, met als doel kinderen de
noodzakelijke positieve natuurervaringen te geven. De kinderen
ervaarden overal ter wereld andere uitdagingen om met modder te
kunnen spelen in hun eigen omgeving. Waar op de dorre
zandvlakten van Perth, Australië weinig modder te vinden is en een
cultuur heerst van 'niet vies willen worden', was in Nepal meer dan
genoeg modder maar hadden kinderen onvoldoende kleding om
deze vies te kunnen maken en daarna te wassen. Wat begon als
een kledinginzamelingsactie en uitwisseling tussen kinderen uit
Nepal en Australië is uitgegroeid tot een internationale dag.
Marc Veekamp (IVN) heeft ModderDag in 2013 naar Nederland
gehaald. Jaarlijks wordt, behalve in Nederland, ook in Nepal,
Australië, Schotland, Engeland, Tanzania, Bangladesh, Mexico,
Vlaanderen en de Verenigde Staten modderdag gevierd. En het
aantal deelnemers aan ModderDag groeit ieder jaar.
IVN volgt de datum van International Mud Day die elk jaar op 29
juni valt. Dit jaar valt ModderDag in Nederland op dinsdag 29 juni
2021. Zie hieronder de sfeerimpressie van ModderDag 2020!

Hieperdepiep hoera
feest op ’t Belhameltje!

1 juni: Merle wordt 4 jaar!
1 juni: Noré wordt 3 jaar!
2 juni: Sem wordt 7 jaar!
3 juni: Roos wordt 2 jaar!
5 juni: Bente wordt 3 jaar!
5 juni: Noa wordt 5 jaar!
5 juni: Tygo wordt 3 jaar!
7 juni: Saar wordt 3 jaar!
7 juni: Raff wordt 2 jaar!
7 juni: Fenna wordt 5 jaar!
10 juni: Owen wordt 3 jaar!
11 juni: Lars wordt 6 jaar!
12 juni: Wytse wordt 9 jaar!
13 juni: Gwen wordt 3 jaar!
15 juni: Fay wordt 6 jaar!
19 juni: Mik wordt 2 jaar!
20 juni: Lynn wordt 1 jaar!
20 juni: Xavier wordt 3 jaar!
21 juni: Loek wordt 9 jaar!
22 juni: Beau wordt 1 jaar!
27 juni: Robin wordt 1 jaar!
28 juni: Tijn wordt 5 jaar!
29 juni: Joly wordt 3 jaar!
Fijne verjaardag allemaal!

Agenda
Woensdag 9 juni
Nationale buitenspeeldag!
Zondag 20 juni
Vaderdag
Dinsdag 29 juni
Nationale Modderdag!
Willen jullie deze dag de kinderen oude kleren aan trekken en een schoon
setje kleren meegeven? Wat vies worden we zeker deze dag!
De in deze nieuwsbrief genoemde informatie is onder voorbehoud en ondergeschikt aan toekomstige (wets-)wijzigingen. Er kunnen derhalve geen rechten aan worden ontleend.

