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Welkom op Juffrouw Bellefleur
Mila!
Veel speel plezier!

De gezellige maand december staat voor de
deur. Pakjesavond, Kerstmis en Oud & Nieuw.
Team Juffrouw Bellefleur wenst jullie alvast
fijne kerstdagen en een heel gelukkig 2022!
Voor nu eerst een nieuwsbrief boordevol leuke
nieuwtjes en foto’s!
Veel lees- en kijkplezier! ☺
Afscheid van onze Maud
Zoals jullie weten gaat onze locatiemanager Maud
Vrielink onze organisatie eind van dit jaar verlaten om met
haar partner te emigreren naar het zonnige Curaçao, waar hij
voor zijn huidige werkgever gaat werken.
Wij betreuren het natuurlijk enorm dat Maud bij ons
vertrekt, maar begrijpen dat zij samen met haar partner een
dergelijke kans niet voorbij kan laten gaan.
Wij wensen Maud en haar vriend dan ook heel veel
geluk en succes op het zonnige Curaçao en danken haar voor
de wel heel prettige samenwerking die wij de afgelopen jaren
met haar gehad hebben.
Vrijdag 17 december zal Maud haar laatste werkdag bij ons
werken.
Nogmaals heel veel plezier en geluk Maud namens team
Juffrouw Bellefleur.

Welkom in het team, Ruth!
In verband met het vertrek van Maud waren wij
op zoek naar een nieuwe assistent leidinggevende
voor Juffrouw Bellefleur. Goed nieuws!
Per 1 februari 2022 komt Ruth Geerdink het team
versterken. Haar werkdagen zullen maandag,
dinsdag, donderdag en vrijdag zijn. Ruth werkt
momenteel op ’t Belhameltje.
Ruth is het eerste aanspreekpunt voor
medewerker en ouders van Juffrouw Bellefleur.
Vanaf 1 februari is Ruth ook te bereiken per mail:
ruth.geerdink@weijdelandkinderopvang.nl.
Wij feliciteren Ruth met deze nieuwe functie en
wensen haar veel succes!
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E-mail adressen

8 december: Kees wordt 1 jaar!

Oudercommissie:
ocjuffrouwbellefleur@gmail.com
Algemeen:
info@juffrouwbellefleur@gmail.com
Financieel/plaatsing/bezetting en overige vragen:
kim.kroekenstoel@weijdelandkinderopvang.nl
Jaaropgaven!
In januari worden de jaaropgaven met daarop de
afgenomen opvanguren in 2021 per mail verstuurd.
Bewaar deze jaaropgaaf goed!
(Tip: maak er ook direct een foto van en download
het bestand in app.bitcare.com onder het kopje
‘documenten’!)
De Belastingdienst kan er namelijk later in 2022 naar
vragen. Heb je eind januari geen jaaropgaaf
ontvangen? Laat dit dan weten door een e-mail te
sturen naar
kim.kroekenstoel@weijdelandkinderopvang.nl

Spotify playlist
Via onderstaande link is de Spotify playlist
van Weijdeland Kinderopvang te volgen:
https://open.spotify.com/playlist/2Yylvbaeuhfq9oWYat
idti?si=6bb5ad852fbd4973
Veel zing- en dansplezier!

Maak er een leuke dag van!

Helaas een minder leuk berichtje voor ons..
Sophie gaat starten met een nieuwe opleiding, dit
betekent dat ze ons gaat verlaten.
Wij willen Sophie hartelijk
danken voor haar inzet
en enthousiasme
en wensen haar veel
succes met
haar nieuwe studie!

Sluitingsdagen 2022
2e Paasdag

Maandag 18 april

Koningsdag

Woensdag 27 april

Hemelvaartsdag

Donderdag 26 mei

2e Pinksterdag

Maandag 6 juni

e

2 Kerstdag

Maandag 26 december
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Welkom, Eline!
Ik ben Eline Wolterinck, 16 jaar oud en ik woon in Beltrum. Ik doe de opleiding Gespecialiseerd Pedagogisch
Medewerker op het Graafschap college in Groenlo, en ik zit in het 1e jaar.
Vanaf 10 november tot 30 juni kom ik op de woensdag en de donderdag stage lopen bij Juffrouw Bellefleur.
Mijn hobby is voetballen.
Ik voetbal bij VIOS Beltrum Dames 2 en ik ben daar ook trainer van de Jo-07
(mini F met jongens en meiden onder 7). Dat doe ik nu al 3 jaar met veel plezier.
Ik vind het werken met kinderen heel leuk en ik vind het boeiend om bezig te zijn
met de ontwikkeling van kinderen.
Ik hoop tijdens mijn stage bij Juffrouw Bellefleur daar veel over te leren.

Team Juffrouw Bellefleur
wenst iedereen hele fijne en
gezellige feestdagen samen!

Agenda
5 december:
Pakjesavond!
24 december:
Kerstbrunch
27 december t/m 7 januari:
Kerstvakantie
25 en 26 december:
Kerst!
31 december:
Oudejaarsdag, wij zijn geopend

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

