Juffrouw Bellefleur
Kwaliteit door kleinschaligheid
Nieuwsbrief juni 2021
Welkom in ons team Sophie, wij wensen je

Lente Kriebels..

alvast veel succes met de opleiding!
Hoera, het zonnetje schijnt! In deze nieuwsbrief
heten we Sophie welkom en blikken we terug op de
activiteiten in mei, volop leuke activiteiten zijn er
georganiseerd.
Veel lees- en kijk plezier!

Hieperdepiep, hoera!
Feest op Juffrouw Bellefleur
6 juni: Onze Irene jarig!
21 juni: Onze Jolien jarig!
4 juni: Yentl wordt 1 jaar!
21 juni: Evi wordt 2 jaar!
Fijne verjaardag!

Sophie komt vanaf september bij ons stagelopen voor de
opleiding gespecialiseerd pedagogisch medewerker en vanaf 1
juni ook al bij ons invallen. Sophie stelt zich alvast voor:
Mijn naam is Sophie Wiggers, ik ben 19 jaar oud en ik woon
sinds afgelopen december met mijn moeder Miranda en
bonuspapa Raimond in het mooie Beltrum. Samen met onze
pup Jip en onze konijnen Bobo en Bella, valt er altijd wel wat te
beleven.
Sinds kort ben ik afgestudeerd als onderwijsassistente niveau 4
en ga per september de kopopleiding gespecialiseerd
pedagogisch medewerker niveau 4 volgen.
Ik heb ontzettend veel zin om aan de slag te gaan bij
Juffrouw Bellefleur, een nieuwe manier
van werken in de kinderopvang. De rijke leeromgeving spreekt
mij erg aan en hoop mij binnen
Juffrouw Bellefleur verder te kunnen ontwikkelen.
Hopelijk tot snel bij Juffrouw Bellefleur!
Groetjes Sophie!

Wij feliciteren
Onze Lynn en Jasper met de geboorte van hun
dochter Soof!

Hallo allemaal!
Even een berichtje namens mij.
Daar is ze dan! Op 05-05-2021 zijn Jasper en ik
trotse ouders geworden van onze dochter,
Soof! Alles gaat goed met ons en we genieten
volop!
Liefs Lynn
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Uitstapje naar de dieren en natuurlijk onze eigen kuikentjes en kikkervisjes!

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.
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Nieuwe mailadressen i.v.m. naamswijziging Weijdeland Kinderopvang BV
kim@belhameltje.com is vervangen door:
maud@belhameltje.com is vervangen door:

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

info@weijdelandkinderopvang.nl wordt toegevoegd.
info@juffrouwbellefleur.nl blijft bestaan.
Oudercommissie is te bereiken via: ocjuffrouwbellefleur@gmail.com

Willen ouders wel meer kinderopvang?
Als straks de kabinetsformatie begint, komt uiteraard ook de toekomst van de kinderopvang aan de orde. Meer
betaalbare opvang is het devies van de meeste politieke partijen, maar zitten ouders hier wel op te wachten?
Over financiering hebben ouders soms een verkeerd beeld. Ook al betalen ze nog zo weinig, veel ouders blijven het
duur vinden. Uit het verleden blijkt duidelijk dat als feitelijk iets zo is, dit niet betekent dat ouders het ook zo
beleven. Hier moeten organisaties in de kinderopvang en de politiek zich bewust van zijn.
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 Juffrouw Bellefleur
alles aan om elke dag naar buiten te gaan.

Agenda

Zomervakantie planning medewerkers:
Het duurt nog even, maar hierbij alvast onze planning:

Woensdag 9 juni
Nationale buitenspeeldag!
Zondag 20 juni
Vaderdag
Dinsdag 29 juni
Nationale Modderdag!
Willen jullie de kinderen oude kleren aan trekken
deze dag en een schoon setje kleren meenemen?
Want vies worden we deze dag

Jolien:
Irene:
Lynn:
Jodie:
Kim:
Maud:

2 augustus t/m 22 augustus
16 augustus t/m 5 september
12 juli t/m 1 augustus
26 juli t/m 8 augustus
2 augustus t/m 8 augustus
en in het na seizoen.
In het naseizoen

PS: Mochten jullie kind(eren) ook nog een paar dagen op
vakantie zijn, willen jullie dit ons nog doorgeven via
Bitcare? Dank jullie alvast…

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

