
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Juffrouw Bellefleur                          

  Kwaliteit door kleinschaligheid 

  Nieuwsbrief december 2020                          

Wij feliciteren  
 

Rik en Laura  
met de geboorte van Douwe! 

Veel geluk, liefde en gezondheid 
toegewenst! 

Blij met extra buitenbedjes 

Bij de opstart van Juffrouw Bellelfleur zo’n jaar geleden zijn wij van start gegaan met twee buitenbedjes en zes 

bedjes binnen. Omdat wij een voorstander zijn van zoveel mogelijk buiten slapen zijn wij blij dat we kort geleden 

twee extra buitenbedjes erbij hebben gekregen. 
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Grote tekorten in de kinderopvang 

Meer dan de helft van de kinderopvangorganisaties heeft een tekort aan inzetbaar personeel. Door onderbezetting 

neemt de druk op medewerkers toe. 

Ook voor de coronacrisis kampte de kinderopvangsector al met grote personeelstekorten, maar tijdens de huidige 

crisis lopen deze tekorten (vanzelfsprekend) verder op.  

87 procent van de organisaties heeft te maken met niet-inzetbare medewerkers als gevolg van de 

coronamaatregelen. Dit percentage is verdubbeld in vergelijk met de meting van juni 2020. Toen ging het nog om 44 

procent van de organisaties. 

De voornaamste reden dat medewerkers niet inzetbaar zijn is afname of wachten op de uitslag van de coronatest 

(93 procent).  

 

Tarievenkrant 2021 

De nieuwe tarievenkrant voor het komende jaar is gereed en 

inmiddels hebben ouders een digitale versie hiervan ontvangen.  

Ouders die behoefte hebben aan een gedrukte versie kunnen 

deze binnenkort op locatie afhalen. 

 

 

”Kijk uit!” 

Als ouders wil je niet dat je kind zich pijn 

doet. De neiging om meerdere keren per 

dag ‘kijk uit’ of ‘pas op’ te roepen is dan ook 

zeker goed te begrijpen. Behalve dat je kind 

je niet meer hoort als je het té vaak zegt is 

de kans ook groot dat een kind hierdoor 

minder risico’s durft te lopen dan het van 

nature zou kunnen en willen nemen. Door 

iets uit te proberen leert een kind namelijk 

risico’s inschatten en krijgt hij er 

zelfvertrouwen van. Aan de andere kant wil 

je ook niet dat je kind gewond raakt of iets 

ernstigs overkomt. 

In plaats van ‘pas op’ kun je jouw kind ook 

bewust maken van de risico’s door te 

roepen ‘kijk hoe hoog je al bent geklommen 

of ‘kijk eens hoe glad die stenen zijn’. 

Een aanwijzing kan misschien nog wel beter 

werken dan een waarschuwing! 

 



 

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

 

Agenda 

 

Zaterdag 5 december 

Sinterklaas 

 

Zaterdag 19 december t/m zondag 3 januari 

Kerstvakantie 

 

Vrijdag 25 december 

1e kerstdag 

(Juffrouw Bellefleur gesloten) 
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Mondkapjes met logo 

Al enige tijd hebben medewerksters van Juffrouw 

Bellefleur de beschikking over mondkapjes. Met 

name te gebruiken bij de breng- en haalmomenten 

van de ouders. Sinds kort heeft Juffrouw Bellefleur 

mondkapjes met een eigen logo. 

 

Kinderen worden steeds later zindelijk! 

Dertig jaar geleden werden kinderen zo’n  zeven tot twaalf maanden eerder zindelijk. Niet alleen voor ouders maar 

ook voor scholen een probleem. In elke kleuterklas zit gemiddeld zeker één kind dat nog niet zindelijk is. 

De meeste basisscholen verwachten dat een kind zindelijk is als het op school begint.  

Leerkrachten hebben nu eenmaal geen tijd om tijdens de les luiers te verschonen.  

Deskundigen vermoeden dat dit komt omdat wegwerpluiers tegenwoordig  

een stuk beter van kwaliteit zijn. Een kind heeft hierdoor minder last  

van een volle luier omdat de absorberende werking van luiers in de  

loop van de jaren stukken beter is geworden. 

 

 

 

Team Juffrouw Bellefleur 
Jolien, Manon, Lynn, Kim en Jodie  

 
wensen iedereen 

alvast hele fijne feestdagen! 

 


