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Klein presentje!
Wij hadden zo met z’n allen er op gehoopt dat we alle
kinderen weer op maandag 25 januari konden
verwelkomen op Juffrouw Bellefleur.

Hieperdepiep, hoera! Feest op Juffrouw
Bellefleur
2 februari: Sepp wordt 2 jaar!
21 februari: Floor wordt 2 jaar!

We missen ze enorm en hebben onze hoop nu op
maandag 8 februari gevestigd! Voor jullie als ouders
beseffen we hoe zwaar en vermoeiend deze verlengde
lockdown opnieuw moet zijn.
Ook op de kinderen heeft deze lockdown natuurlijk een
behoorlijke impact. Ze missen waarschijnlijk de structuur
en de sociale omgang met andere kinderen.
Om het leed een klein beetje te verzachten hadden we
in de laatste week van januari een klein presentje voor
ze met allerlei lekkers en wat spelmateriaal om mee te
knutselen.
We zullen blij zijn als we weer de spandoeken kunnen
ophangen om alle kinderen te verwelkomen en de
noodopvang hopelijk definitief tot het verleden behoort.

Fijne verjaardag!

Wij feliciteren
Dennis, Jeanne en Elin met de geboorte
van Morris!
Veel geluk, liefde en gezondheid
toegewenst!
Welkom op Juffrouw Bellefleur
Kees!
Veel speel plezier!

Blijf in contact
Het is belangrijk in deze periode van lockdown om op
de één of andere manier contact te houden met het
kinderdagverblijf. Praat bijvoorbeeld regelmatig met
je kind over het kinderdagverblijf.
Benoem bijvoorbeeld samen de namen van de
leidsters en de kinderen aan de hand van foto’s, of kijk
samen naar foto’s of video’s die op de groep gemaakt
zijn of die je tijdens de lockdown toegestuurd krijgt.
Waar je ook nog aan kunt denken is om met fiets of
wandelend af en toe langs het kinderdagverblijf met je
kind te gaan om even te zwaaien.’
#Wij missen jullie!
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Ontwikkelingsgesprekken!
Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich ontwikkelen door spelenderwijs te ontdekken, ervaren, beleven en te
leren. Ook onze 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 Belhamels 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.
Zo ziet jaarlijks onze planning op Juffrouw Bellefleur eruit:

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 besproken
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.

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 de workshop
coaching op de groep door een externe pedagogisch coach. Dit zal Erika Coacht zijn. De drie workshops in 2021
zijn:

-

Pedagogisch documenteren
Reggio Emilia
De ruimte als 3e pedagoog.
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Gewicht bij de geboorte
Gemiddeld weegt een Nederlandse baby 3500 gram bij
de geboorte. Meisjes hebben een gemiddeld
geboortegewicht van 3290 gram. Jongens zijn gemiddeld
120 gram zwaarder bij de geboorte, namelijk 3410 gram.
Een tweede kind is vaak zwaarder dan het eerste kind,
het verschil is gemiddeld ongeveer 200 gram.
Hoeveel een baby weegt bij de geboorte hangt af van
onder andere de volgende factoren:
•

na hoeveel weken zwangerschap de baby wordt
geboren

•

omstandigheden in de baarmoeder tijdens de
zwangerschap

•

eventuele medicatie tijdens de zwangerschap

•

etniciteit van de moeder

•

voeding van de moeder

Agenda
15 t/m 19 februari
Voorjaarsvakantie
14 februari
Valentijnsdag!

MOGEN BABY'S EN KINDEREN THEE DRINKEN?
Thee is gezond, dit komt vooral omdat thee een hoge
concentratie van voedingswaarden en antioxidanten bevat.
Na water is thee het beste wat je kunt drinken. Daarnaast
heeft water niet echt smaak en zijn er veel kinderen die dan
liever ranja drinken, maar (te veel) ranja is ongezond. Thee
is dus een goed alternatief voor ranja: gezond en smaakvol.
Maar vanaf wanneer mag een kind theedrinken? En waar
moet je rekening mee houden? Gedurende de eerste 6
maanden krijgen baby’s voldoende vocht uit melkvoeding
van de moeder. In deze tijd heeft de baby dus nog geen
extra vocht nodig en is het verstandig om thee nog even
achterwege te laten. Vanaf 6 maanden begint het proces
van borst- naar flesvoeding en vast voedsel. Op het moment
dat borstvoeding langzaam wordt afgebouwd is het
toegestaan om ook ander drinken te geven, waaronder
thee! Heb je besloten om je baby thee te geven? Dan zijn er
een aantal belangrijke dingen waar je rekening mee moet
houden:
1) Geef je baby nooit thee met suiker. Suiker is natuurlijk niet
goed voor de kleine.
2) Ga voor pure en losse thee waar geen suikers of aroma’s
aan toegevoegd zijn.
3) Daarnaast is het natuurlijk belangrijk om de thee heel
goed af te laten koelen voordat je baby ervan drinkt.
4) Kruidenthee (zonder venkel en anijs) of rooibosthee is de
beste en meest veilige keuze voor je baby.
Ook voor jonge kinderen gelden bovenstaande
aandachtspunten.

Ook Christen Unie voor (bijna) gratis kinderopvang
Een tarief van 30 cent per uur en hervorming van het
kinderopvangstelsel en belastingstelsel.
Ook de ChristenUnie wil een betere toegankelijkheid
van de kinderopvang.

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

