Juffrouw Bellefleur
Kwaliteit door kleinschaligheid
Nieuwsbrief december 2019
Welkom op Juffrouw Bellefleur
Jim!
Veel speel plezier!

De gezellige maand december staat voor de deur.
Pakjesavond, Kerstmis en Oud & Nieuw.
Alle medewerksters van Juffrouw Bellefleur wensen
jullie alvast fijne kerstdagen en een heel gelukkig
en gezond 2020!
Voor nu eerst een nieuwsbrief boordevol leuke
nieuwtjes en foto’s!
Veel lees- en kijk plezier!

Bitcare groei award gewonnen!
Nietsvermoedend gingen Kim Kroekenstoel en Walter Hardenberg donderdag 7 november jongstleden naar de
klantendag van softwareleverancier Bitcare in Montfoort. Met name welke nieuwe toepassingen weer waren
toegevoegd aan de reeds uitgebreide applicatie hadden hun belangstelling. Aan het eind van de dag werden de
Bitcare awards uitgereikt. Twee jaar geleden hadden we ooit meegedaan met de award voor beste Vlog, maar dit
keer hadden we nergens aan meegedaan dus kun je ook geen kans maken op een prijs, zo was hun gedachte. Dus
zaten ze lekker onderuitgezakt om in alle anonimiteit de bekendmaking van de award winnaars te aanschouwen.
‘Dit jaar hebben we een nieuwe award toegevoegd’,
riep manager en gastheer Koen.
‘Voor de organisatie uit onze klantenkring die de
snelste groei heeft doorgemaakt’. Op een groot scherm zagen
we alle logo’s van Bitcare klanten. Het volgende beeld gaf nog
maar de helft van de logo’s te zien. Pas toen nog slecht vier
logo’s in beeld waren, zagen Kim en Walter tot hun verbazing dat
het logo van ’t Belhameltje er tussen stond. Maar lang hadden ze niet
om zich te verbazen want een paar seconden later werden ze gevraagd
om naar voren te komen om een grote beker met certificaat in
ontvangst te nemen onder luid applaus van het aanwezige publiek.
Waardering is natuurlijk altijd prettig zeker als het uit onverwachte hoek komt.
De beker met certificaat zal dan ook zeker een mooi plekje krijgen!
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Grasmat Juffrouw Bellefleur nog groter!
De plantenborders hebben plaats gemaakt voor
graszoden en daardoor is de grasmat van Juffrouw
Bellefleur nog groter geworden dan hij al was. In
het voorjaar is er voor de 16 kinderen zo’n 15
vierkante meter buitenruimte per kind. Dit is bijna
vijf keer de wettelijke norm. Genoeg speelruimte
om heerlijk te bewegen en spelletjes te doen of in
de zandbak te spelen. Het straatwerk is vorige week
gelegd en de zandbak is gevuld! We zijn nog volop
bezig met onze (speel)tuin!

Koen van hovenier
Borgijink heeft op
vakkundige wijze de
grasmat groter
gemaakt.

Jaaropgaven!
In januari worden de jaaropgaven met daarop
de afgenomen opvanguren in 2019 per mail
verstuurd. Bewaar deze jaaropgaaf goed!
Tip: maak er ook direct een foto van!
De Belastingdienst kan er namelijk later in
2020 naar vragen. Heb je geen jaaropgaaf
ontvangen eind januari? Laat dit dan weten
door een e-mail te sturen naar
info@juffrouwbellefleur.nl

Sluitingsdagen 2020
Nieuwjaarsdag
2e Paasdag
Koningsdag
Bevrijdingsdag
Hemelvaartsdag
2e Pinksterdag
1e Kerstdag

Woensdag
Maandag
Maandag
Dinsdag
Donderdag
Maandag
Vrijdag

1 januari 2020
13 april 2020
27 april 2020
5 mei 2020
21 mei 2020
1 juni 2020
25 december 2020
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Korte nieuwsberichten en leuke weetjes!
December
De maand december wordt waarschijnlijk vooral alom gewaardeerd, door de (al dan niet) christelijke feestdagen, die er
in vallen. Zo is er Sinterklaas, dan Kerstmis en het geheel wordt afgesloten met Oudejaarsavond. Nieuwjaarsdag hoort
natuurlijk al weer bij januari, alwaar het de enige feestdag van de maand is. Al deze feestdagen zijn mooie aanleidingen
voor een gezellig en eventueel ook heel feestelijk samenzijn met familie of vrienden. Dat gezellige samenzijn wordt
overigens vooral vertaald in lekkernijen, luxe artikelen en uitgebreide maaltijden, waarbij er vooral veel en lekker wordt
gesnoept, gegeten en gedronken. Maar de maand december kent nog meer buitengewone en bijzondere dagen. Naast
de hierboven genoemde christelijke vaste feestdagen, zijn er nog een behoorlijk aantal gedenkwaardige dagen door de
Verenigde Naties in het leven geroepen, die in alle lidstaten worden erkend. Ik heb een reeks van de meest in het oog
springende memorabele decemberdagen hieronder op een rijtje gezet.
1 december – Wereld AIDS Dag.
2 december – Internationale Dag van de Afschaffing van de Slavernij.
3 december – Internationale Dag van de Gehandicapten.
10 december – Internationale Dag van de Rechten van de Mens.
18 december – Internationale Dag van de Migranten.
20 december – Internationale Dag van Solidariteit van de Mens.
Tot slot: Er zijn in de decembermaand dus nog een heleboel andere buitengewone en bijzondere dagen te herdenken of
te vieren, waarvan de hierboven genoemde slechts een paar zullen zijn. Voor wie eens een ander feestje in december wil
vieren, is er dus keuze genoeg!

Hoe wordt Oud en nieuw elders gevierd?
Oud en nieuw is een feestdag die wij in Nederland maar al te graag vieren. Veel mensen eten appelflappen en oliebollen
met vrienden of familie en kijken naar de oudejaarsconference. Maar oud en nieuw wordt in de hele wereld op een
andere manier gevierd. Hier vind je een aantal manieren hoe ze het begin van het nieuwe jaar inluiden in verschillende
landen.
Spanje
Op oudejaarsavond is het in Spanje gebruikelijk om middernacht 12 druiven te eten, die geluk moeten brengen in het
nieuwe jaar. Het eten van de druiven is bedacht toen er aan het begin van de twintigste eeuw in Spanje een erg goede
druivenoogst was. Ze begonnen met het eten van de druiven en zo is de jaarlijkse traditie geboren.
Schotland
In Schotland wordt oud en nieuw Hogmanay genoemd. Om 00:00 uur zingt iedereen het lied ‘Auld Lang Syne’ om het
nieuwe jaar in te luiden. Bij het zingen van Auld Lang Syne gaat iedereen in een cirkel staan en houdt de handen vast van
degene die naast je staat.
China
Dat het Chinees nieuwjaar niet tegelijk valt met ons nieuwjaar, dat wisten we wel. Maar ze vieren het ook op een totaal
andere manier. Voor het nieuwe jaar is het de bedoeling dat je je schulden afbetaalt en het huis schoonmaakt.
Curaçao
De dag voor oudejaarsdag is het traditie om je huis schoon te maken en te verven. Officieel eindigt het jaar in Curaçao ‘s
middags al, wanneer de winkels en kantoren sluiten. Er worden dan door instanties rollen vuurwerk afgestoken, met als
hoogtepunt de vuurwerkshows om 00:00 uur.
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Decemberbaby
Ben je deze maand uitgerekend of is je kind in december geboren?
Dan krijg je niet alleen een baby in de meest feestelijke maand van het jaar,
ook ontdekten wetenschappers dat er allerlei voordelen zitten aan het
krijgen van een december-baby.
Ochtendmensen
Uit onderzoek onder Italiaanse en Spaanse studenten blijkt dat mensen
die geboren zijn in december significant vaker ochtendmensen zijn,
dan de mensen die in de zomer zijn geboren.
De jongste van de klas
Als de school van je kind de 1 januari grens aanhoudt, kan je als december-kind een van de jongsten van de klas
zijn. En daar zitten voordelen aan, volgens de wetenschap. In groep drie zal het nog lastig zijn, maar tegen de tijd
dat hij gaat studeren, presteert een jonger kind gemiddeld beter dan zijn oudere klasgenootjes.
Tandarts in spé
Wens je jouw kind een goede carrière toe? Dan zit je met een december-baby gebakken. Britse wetenschappers
ontdekten dat december-kinderen bovengemiddeld kans hebben om tandarts te worden, meldt The Guardian.
Linkshandig
Jongens die in december zijn geboren hebben meer kans om linkshandig te zijn. Een studie van de Universiteit van
Wenen heeft namelijk aangetoond dat de meeste linkshandige mannen zijn geboren tussen 1 november en 1
januari. Niet per se een voordeel, wel bijzonder. Zo kom je er trouwens achter of je kind links- of rechtshandig is.
Boogschutter of Steenbok
Wanneer je in astrologie gelooft, weet je dat een december-kind als sterrenbeeld Boogschutter of Steenbok
heeft. Komt je baby voor 21 december ter wereld (Boogschutter) dan zal hij extravert en avontuurlijk zijn.
Steenbokken (geboren na 21 december) staan bekend om hun vastbesloten- en behulpzaamheid.
Nog vele jaren
Statistisch gezien hebben december-kinderen de meeste kans om 100 jaar te worden. Je kind gaat dus nog een
Agenda
lang en hopelijk gezond en gelukkig leven tegemoet!
Donderdag 5 december:
Sinterklaas

1

ste

Woensdag 25 december:
Kerstdag, Juffrouw Bellefleur gesloten

Donderdag 26 december:
2 Kerstdag, Juffrouw Bellefleur gesloten
e

Dinsdag 31 december:
Oudejaarsdag, Juffrouw Bellefleur geopend

Team Juffrouw Bellefleur wenst iedereen
alvast hele fijne feestdagen!

Woensdag 1 januari:
Nieuwjaarsdag, Juffrouw Bellefleur gesloten

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

