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NIEUWSBRIEF

Summer time..

WELKOM OP
JUFFROUW BELLEFLEUR..

#genieten
Wij genieten volop van de zomerperiode in onze

MAUD

tuin! We verkopen ijsjes in onze ijsco kraam en
zoeken verkoeling onder de sproeier.

JEANNE IN ONS TEAM!

In deze nieuwsbrief heten wij Jeanne welkom en
wensen wij Jolien een heel fijn zwangerschapsverlof
en feliciteren wij Carlijn met het huwelijk!
En wensen wij natuurlijk iedereen nog een hele fijne
vakantie samen, maak mooie herineringen!

WIJ FELICITEREN..
RON EN CARLIJN MET
HET HUWELIJK!

Veel lees- en kijk plezier!

HIEPERDEPIEP HOERA..
1 AUGUSTUS ONZE DENISE!
5 AUGUSTUS ONZE CARLIJN!

AUGUSTUS 2022

Welkom in ons team Jeanne!
#Stagiaire
Vanaf volgend schooljaar komt Jeanne Besselink stage lopen op de woensdag, donderdag en
vrijdag. Jeanne studeert aan de opleiding gespecialiseerd pedagogisch medewerker niveau 4
op het Graafschap College in Groenlo. Jeanne is 19 jaar en woont in Zietuwent.
Wij wensen Jeanne alvast heel veel werkplezier!

Een terug blik op de geslaagde picknick in het park!
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Wat was het een geslaagde middag in het park, ontzettend leuk dat jullie er waren. We hopen op
snel een volgende editie.. Hieronder de foto's van de picknick...

WIST JE DAT...
Op het moment dat je kind in de peuterfase komt, hij belangrijke ontwikkelingsstappen maakt.
Ze komen fysiek los van jou als ouder.
Ze gaan een eigen identiteit ontwikkelen, met jawel, een eigen wil.
Het is dus niet zo gek dat je peuter constant 'nee' en 'ik'
gaat roepen.
Belangrijk om te realiseren is dat ze zich niet af zetten tegen jou, maar juist een essentiële ontwikkeling
doormaken.
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Assistent leidinggevende Denise
#Bereikbaarheid
Zoals jullie weten is Denise Rondeel assistent leidinggevende bij Juffrouw
Bellefleur en Tante Tuit. Elke dinsdag en woensdag is Denise op locatie Juffrouw
Bellefleur aanwezig.
Jullie kunnen Denise bereiken via: denise.rondeel@weijdelandkinderopvang.nl
Werkdagen: dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag.

Bereikbaarheid oudercommissie Juffrouw Bellefleur
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De oudercommissie is te bereiken via het mailadres: ocjuffrouwbellefleur@gmail.com!
De oudercommissie vergadert 1 keer per kwartaal in de maanden: januari, april, juli en oktober.

MUZIEK TIP
Volg ons op Spotify: Weijdeland Kinderopvang
Liedje van de maand:
Het opruimlied te vinden op Spotify via: 'Opruimlied van Het babyliedjesboek'.
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UITWISSELINGSPROJECT SABA

Dankjewel Samantha
Twee weken lang waren Mary en Sabrina uit
Saba bij ons om een kijkje te nemen hoe wij
werken in de Kinderopvang in Nederland.
Met veel nieuwe kennis en ervaringen gingen
ze terug naar Saba.

MELDCODE KINDERMISHANDELING

Training voor alle medewerkers
Alle medewerkers, werkzaam binnen de kinderopvang, dienen op de hoogte te
zijn van de Meldcode kindermishandeling, huiselijk geweld en
grensoverschrijdend gedrag kinderopvang. Conform de wet zijn medewerkers,
bij een vermoeden van kindermishandeling, verplicht te starten met de meldcode,
het zogenaamde "Protocol 'kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag'
voor de kinderopvang". De komende maanden volgen de medewerkers online
scholing hiervoor.

WIST JE DAT...
AGEDA

Saba het kleinste bewoonde eiland is van de voormalige Nederlandse Antillen..
Saba z'n 1900 inwoners heeft..
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Wat muziek doet met
kinderhersenen..
Op Juffrouw Bellefleur besteden we boven gemiddeld veel aandacht aan
zingen, samen musiceren en naar muziek luisteren.
Is muziek onontbeerlijk voor de ontwikkeling van kinderhersenen kun je
je afvragen? Onderzoek naar de effecten van muzikale training is nog in
volle gang en zal de komende jaren nog meer licht werpen op de invloed
van muziek op hersenontwikkeling. De belangrijkste conclusies kunnen
reeds worden getrokken. Zelf muziek maken heeft aanzienlijk meer
impact dan passief luisteren naar muziek. Door de invloed op de
ontwikkeling van het auditieve systeem raakt muzikale training bij
kinderen aan primaire functies als luisteren, taalverwerving,
leesvaardigheid en emotionele intelligentie.
Muziek is een belangrijk onderdeel van onze cultuur. Kinderen in
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brengen met muziek is daarom waardevol. Maar muziek is
meer dan dat. Zingen en muziek maken is een instrument voor de
ontwikkeling van jonge hersenen.

Hieperdepiep Hoera voor
onze Jolien!
#Jubileum & zwangerschapsverlof
Onze Jolien is op donderdag 1 september al 12,5 jaar werkzaam
voor Weijdeland Kinderopvang! Gefeliciteerd topper!
Momenteel heeft Jolien verlof en gaat ze daarna met
zwangerschapsverlof. Wij gaan Jolien even missen op Juffrouw
Bellefleur.
Jolien haar verlof wordt vervangen door Sherina en Carlijn! Ook
het mentorschap wordt even tijdelijk overgenomen, dit kunnen
jullie zien in Bitcare onder het kopje 'relaties'. Dit alvast ter
informatie.
Wij wensen Jolien een fijn verlof...

AGENDA
Maandag 22 augustus:

Donderdag 1 september 2022

Einde zomervakantie, de basisscholen starten weer,

Jolien 12,50 jaar in dienst bij Weijdeland Kinderopvang!

ook de speelleergroep op de Vrijbuiters!

Hieperdepiep Hoera feestje voor Jolien!

DE IN DEZE NIEUWSBRIEF GENOEMDE INFORMATIE IS ONDER VOORBEHOUD EN ONDERGESCHIKT AAN TOEKOMSTIGE (WETS-)WIJZIGINGEN.
ER KUNNEN DERHALVE GEEN RECHTEN AAN WORDEN ONTLEEND.

