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Hieperdepiep, hoera! Op 7 november bestaat ’t Belhameltje
14 jaar!

Wij feliciteren
Anouk, Jurgen en Puck met de
geboorte van Mees!
Kelly, Rob en Morris met de
geboorte van Bente!
Medy, Rinaldo en Joëlle met de
geboorte van Raoul!
Veel geluk, liefde en gezondheid
toegewenst!

Welkom op ’t Belhameltje!
Rosie!
Veel speel plezier!

Welkom in het team, Sherina!
Beste ouders,
Mijn naam is Sherina Wolsing. Ik ben 21 jaar oud en woonachtig in Doetinchem.
In het dagelijks leven ben ik vaak buiten te vinden en ik ben een echte dierenvriend. Naast dat, ben ik ook erg
gedreven in het werken met kinderen.
Vanaf jongs af aan, was het voor mij duidelijk dat ik met kinderen wilde gaan werken.
Geen dag is hetzelfde, er valt altijd wel iets te beleven en ik word gewoon
onwijs blij van de fantasieën die kinderen hebben!
Vanaf 1 december zal ik werkzaam zijn bij ’t Belhameltje.
Als je nog vragen hebt, spreek me gerust aan.
Ik heb er onwijs veel zin in, hopelijk tot snel!
Vriendelijke groet,
Sherina Wolsing
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Hieperdepiep hoera, feest..

De herfst heeft weer zijn intrede gedaan en dat merken
we. Het is een stuk frisser en natter. Zouden jullie voor
het buiten spelen regenlaarzen mee willen brengen?
Ook op de slaapkamertjes wordt het weer wat kouder,

7 november: Hoera, ’t Belhameltje
bestaat 14 jaar!
9 november: onze Lisa is jarig!
14 november: onze Sylke is jarig!

we vinden het fijn wanneer jullie voor de kinderen weer
een lekkere warme pyjama en/of slaapzak mee willen
geven.
Hiernaast zou het prettig zijn wanneer alle jassen,
tassen en andere persoonlijke spullen worden voorzien
van naam. Het is voor ons soms erg zoeken naar alle
juiste spullen en we willen iedereen graag weer met
zijn/haar eigen jas naar huis laten gaan

.

Alvast bedankt voor jullie medewerking!

2 november: Lina wordt 4 jaar!
3 november: Noud wordt 7 jaar!
4 november: Linde wordt 3 jaar!
4 november: Rosalie wordt 3 jaar!
4 november: Vince wordt 4 jaar!
5 november: Loek wordt 6 jaar!
6 november Lasse wordt 7 jaar!
7 november: Marit wordt 10 jaar!
12 november: Hidde wordt 9 jaar!
14 november: Mare wordt 1 jaar!
19 november: Sam wordt 3 jaar!

Bollen planten in de pluktuin!

20 november: Jula wordt 3 jaar!
23 november: Bo wordt 1 jaar!
23 november: Siem wordt 5 jaar!
25 november: Fenne wordt 6 jaar!
27 november: Rens wordt 7 jaar!
29 november: Arthur wordt 4 jaar!
30 november: Jent wordt 8 jaar!

Fijne verjaardag!
Maak er een leuke dag van!

Agenda
Fijne verjaardag allemaal!
’t Belhameltje 14 jaar!
Zondag 7 november
Intocht Sinterklaas
Zaterdag 13 november
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