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Welkom in ons team Lieke en Kelly,
Vanaf september 2021 komen Lieke en Kelly stage lopen bij ’t
Belhameltje. Wij wensen Lieke en Kelly alvast veel werkplezier en
succes met hun stage!
Beide dames stellen zich alvast voor in deze nieuwsbrief..

Mijn naam is Lieke Hoffman, ik
ben 16 jaar en woon in Groenlo.
Ik ben tweedejaars student van
het Graafschap College, ik volg de
opleiding gespecialiseerd
pedagogisch medewerker niveau
4.
Dit schooljaar zal ik stage lopen bij
‘t Belhameltje op de maandag en
dinsdag op de Knorries en Kakels.

Wij feliciteren
Myrel en Wendy
met de geboorte van Jobbe!
Amber en Camiel
met de geboorte van Timme!
Nicole en Jan-Willem
met de geboorte van Julian!
Marijn, Niels en Mila
met de geboorte van Liv!

Ik heb er ontzettend veel zin in!
Veel geluk, liefde en gezondheid

Mijn naam is Kelly Berentsen, ik
ben 20 jaar oud en woon in
Beltrum samen met mijn ouders
en mijn broertje. Ik ben nu bezig
met de opleiding pedagogisch
medewerker niveau 3 op het
Graafschap College in Groenlo.
Ik zit in het 2e leerjaar.
Mijn stagedagen worden
maandag bij Juffrouw Bellefleur
en dinsdag bij ’t Belhameltje op
de Snuffies.
Ik kijk met veel plezier uit om hier
stage te komen lopen en hoop
een leuke en leerzame tijd
tegemoet te gaan bij Juffrouw
Bellefleur en ’t Belhameltje.
Tot snel!

toegewenst!

Welkom op ’t Belhameltje!
Juup op de Loeiers!
Bent op de Loeiers!
Dex op de Kakels!

Veel speel plezier!
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GGD tevreden over KDV ’t Belhameltje; de Loeiers, Snuffies en Knorries en over de
speelleergroep op de Vrijbuiters!
Eén keer per jaar komt de GGD onaangekondigd langs en ze zijn in de gemeente Berkelland best wel streng.
We hebben het over de GGD die namens de gemeente toezicht houdt op de kinderdagverblijven binnen haar
gemeentegrenzen. Belangrijkste thema waar zij kritisch naar kijken is of wij als houder van een kindercentrum
verantwoorde kinderopvang aanbieden, waaronder wettelijk wordt verstaan: ‘’het in een veilige en gezonde
omgeving bieden van emotionele veiligheid aan kinderen, het bevorderen van de persoonlijke en sociale
competentie van kinderen en de socialisatie van kinderen door overdracht van algemeen aanvaarde waarden
en normen.’’
Dit jaar vond er een groot onderzoek plaats, dit is één keer in de 10 jaar. Met trots kunnen wij jullie vertellen
dat wij op beide locaties voldoen aan de gestelde voorwaarden.
Hieronder een aantal zinnen uit de rapportage die wij recentelijk van de GGD hebben mogen ontvangen:
‘Op een sensitieve en responsieve manier met kinderen omgegaan. Respect voor de autonomie van kinderen
wordt getoond. En grenzen worden gesteld aan en structuur wordt geboden voor het gedrag van kinderen.
Zodat kinderen zich emotioneel veilig en geborgen kunnen voelen.
Kinderen worden spelenderwijs uitgedaagd in de ontwikkeling van: motorische vaardigheden; cognitieve
vaardigheden; taalvaardigheden; creatieve vaardigheden. Dit gebeurt zodanig dat kinderen in staat worden
gesteld steeds zelfstandiger te functioneren in een veranderende omgeving.’
Mooie woorden en een extra stimulans om door te gaan met het aanbieden van hoogwaardige kinderopvang
op kleinschalige basis. De rapporten zijn op onze websites www.belhameltje.com en www.devrijbuiters.com
in te zien onder het kopje ‘beleid’ en wordt standaard besproken met de oudercommissie van ’t Belhameltje
en de Vrijbuiters.
Onzeker is wanneer het volgende bezoek zal zijn, maar als ze komen zullen we er opnieuw klaar voor zijn! Dit
jaar zal de GGD nog op BSO de Kakels en op BSO de Vrijbuiters komen.
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Koken in hun eigen keukentje met echte pasta! Dat voelt fijn, stiekem beetje proeven en even ruiken
natuurlijk. Spelenderwijs heerlijk aan het ontdekken bij de Snuffies.

Zijn jullie al bij het nieuwe speel- en beweegpark de Stroet in Beltrum geweest?
Zeker de moeite waard om een bezoekje te brengen met jullie kind(eren). Het is echt ontzettend mooi
geworden. Wij zullen hier vaak te vinden zijn met alle kinderen. Neem ook een kijkje op de website:
www.parkdestroet.nl
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..16 september 2021..

De Dag van de Leid(st)er
De Dag van de Leid(st)er is in 2002 opgericht door de Landelijke Wervingscampagne voor de Kinderopvang. Deze
Dag vindt iedere derde donderdag in september plaats om het werk van de kinderleid(st)er te promoten en hen te
complimenteren met hun werk. Tegenwoordig komt ook vaker de term Dag van de Pedagogisch Medewerker
voor, een meer moderne term dan het ouderwetse leidster.
In totaal zijn er bijna 5000 kinderdagverblijven. Deze hebben allemaal leid(st)ers die deze dag in het zonnetje
mogen worden gezet. Het werk van een leid(st)er gaat namelijk niet altijd over rozen: met elke dag tientallen
kinderen op je nek is het werk best zwaar te noemen.
Donderdag 16 september is dus de dag om eens uw waardering te laten blijken voor deze hardwerkende mensen
en hen te bedanken voor hun inzet en goede zorgen om voor uw kinderen te zorgen. Ook wij als organisatie zullen
niet vergeten onze medewerksters in het zonnetje zetten!
Lieve Mie, Chantal, Samantha, Justine, Lisa, Mirjam, Miranda, Jeannette, Hayat, Sylke, Lindy, Melinda, Ruth,
Mirthe, Nicky, Sterre, Kelly en Lieke wij wensen jullie alvast een hele fijne dag! #onzetoppers
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Hieperdepiep hoera, feest..
6 september: Onze stagiaire Lieke jarig!
8 september: Onze vrijwilliger Benny jarig!

2 september: Gus wordt 2 jaar!

Hebben jullie onze nieuwe pluktuin al gezien op ’t Belhameltje?
We kunnen al veel mooie bloemen plukken, maar niet alleen mooie
bloemen. We hebben al veel appels geplukt van onze appelboom
en daar heerlijke appelflappen van gemaakt. In de moestuin zijn
we ook al druk aan het oogsten en smullen van al het lekkers!
#groenevingers #moestuin #pluktuin #groenekinderopvang

5 september: Evy wordt 3 jaar!
5 september: Suus wordt 7 jaar!
9 september: Jill wordt 6 jaar!
11 september: Diede wordt 3 jaar!
12 september: Teddy wordt 2 jaar!
15 september: Pam wordt 6 jaar!
17 september: Holly wordt 1 jaar!
18 september: Just wordt 1 jaar!
18 september: Quinn wordt 2 jaar!
18 september: Iris wordt 5 jaar!
19 september: Lotte wordt 10 jaar!
20 september: Mink wordt 3 jaar!
21 september: Jur wordt 2 jaar!
29 september: Mare wordt 3 jaar!
30 september: Darley wordt 3 jaar!
Fijne verjaardag allemaal!

Agenda
6 en 7 september
Kermis Beltrum
Kinderen van de Sterrenboog zijn vrij!
Allemaal alvast een fijne Kermis!

16 september
Dag van de Leidster
Op deze dag zetten wij al onze lieve
medewerksters in het zonnetje!

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

