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Welkom op Juffrouw Bellefleur

Sem !
Wij wensen jou veel speel plezier!

Hieperdepiep Hoera!
11 april: Milan 1 jaar!
17 april: Mick 1 jaar!

Maak er een leuke dag van!
Feestdagen
Op maandag 18 april (2e Paasdag) en woensdag 27 april (Koningsdag) zijn we gesloten!
GGD opnieuw tevreden over Juffrouw Bellefleur!
Op maandag 28 februari 2022 kwam de GGD onaangekondigd op
Juffrouw Bellefleur langs en hebben het definitieve rapport
ontvangen.
Zoals jullie weten komt de GGD minimaal één keer per jaar
onaangekondigd langs. 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.’’
Het GGD rapport kunnen jullie lezen op onze website
www.juffrouwbellefleur.nl, onder het kopje ‘beleid’, onderaan bij de
documenten.

Juffrouw Bellefleur nieuws pagina 2
Wist je datjes……
Baby’s worden geboren zonder knieschijven
Je kunt het je bijna niet voorstellen, maar het is
echt waar. Als baby’s worden geboren hebben ze
op de plaats van de knieschijven kraakbeen zitten
dat erop lijkt, maar de knieschijven ontwikkelen
zich pas volledig vanaf zes maanden. Nu snap je
dus waarom sommige kinderen alleen met hun
armen kruipen.

Op 18 maart was de nationale pannenkoekendag en dit hebben we
volop gevierd!
Verse eieren van Melk en Pluimveebedrijf Helmers en melk vers getapt
bij Melkveebedrijf Hulshof

Een baby heeft ongeveer 10.000 smaakpapillen.
Niet alleen op de tong maar ook aan de
binnenkant van de wangen en het gehemelte.
Door te gapen, worden je hersenen wakker
geschud. De gaap stuurt een stoot aan zuurstof
naar de hersenen waardoor deze afkoelen en dus
wakker worden geschud
Volwassenen hebben 206 botten, een
pasgeborene 300. In de loop van de tijd
vergroeien enkele botten zodat het totale aantal
afneemt.
Een kind tussen het derde en vierde levensjaar
een voorkeur krijgt voor de linker- of de
rechterhand? En dat in deze fase de eerste
vriendschappen ontstaan?

Zin om te lachen?
Hiermee stimuleer je ook nog eens het concentratievermogen en
ruimtelijk inzicht van je kindje.
Het enige wat je nodig hebt zijn bakjes, rietjes en de pompons
(eventueel verschillende groottes). Laat aan je kind zien hoe je de
pompons met een rietje in het bakje kunt blazen. Ineens zijn deze
balletjes magisch!
Wil je een extra moeilijkheidsgraad? Probeer dan de pompons te
sorteren op kleur.
Agenda
Dinsdag 5 april:
Oudercommissievergadering
Maandag 18 april:
2e Paasdag, gesloten!
Woensdag 27 april
Koningsdag, gesloten!
Meivakantie:
30 april t/m 8 mei
De in deze nieuwsbrief genoemde informatie is onder voorbehoud en ondergeschikt aan toekomstige (wets-)wijzigingen. Er kunnen derhalve geen rechten aan worden ontleend.

