
  

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Juffrouw Bellefleur                          

  Kwaliteit door kleinschaligheid 

  Nieuwsbrief februari 2020                           

Hieperdepiep Hoera 
Feest op Juffrouw Bellefleur! 

 
2 februari Sepp wordt 1 jaar! 
21 februari Floor wordt 1 jaar!  

Fijne verjaardag! 
 

 

Welkom Tijn!  
Veel speelplezier bij  
Juffrouw Bellefleur! 

Hallo Februari!  

In deze nieuwsbrief blikken we terug op de  
nationale voorleesdagen, onze nieuwe 

aanwinst > de wandelwagen, stelt 
oudercommissielid Ramon zich voor en 

hebben we nog een aantal korte 
nieuwsberichten/weetjes.  

In februari staat Valentijnsdag, Carnaval, 
thema Lente en hebben we maar liefst twee 

feestjes op het programma staan!  

Hieperdepiep hoera we vieren het feestje 
van Sepp en Floor! 

Komen jullie vrijdag 21, maandag 23 en 
dinsdag 24 februari ook allemaal verkleed? 

We maken er een gezellige maand van!  

 Veel lees- en kijkplezier! 
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Vooraankondiging officiële opening Juffrouw Bellefleur! 

 

Dit jaar begint de lente op vrijdag 20 maart!!  
Om precies te zijn: om 3.50 uur! 

Zo vroeg verwachten we u niet, maar om 14.00 uur gaan we onze vijfde vestiging 
openen en stellen het heel erg op prijs als u deze datum en tijd  

in uw agenda zou willen reserveren. 

Juffrouw Bellefleur zal officieel worden geopend door  
mede-eigenaar Betsy van de Grift. 

We hopen u te mogen ontvangen op deze eerste lentedag van het jaar! De officiële 
uitnodigingskaart zult u over twee weken per post ontvangen. 

 

Met vriendelijke groet ook namens team juffrouw Bellefleur 

Drs. Walter Hardenberg 

 

Vrijdag 20 maart 

Mr. Nelissenstraat 14 

Beltrum 



 

 
 Korte nieuwsberichten en leuke weetjes! 
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GGD tevreden over Juffrouw Bellefleur! 
Juffrouw Bellefleur heeft haar eerste onaangekondigde inspectie van de GGD achter de rug. Behalve gesprekken 

met vestigingsmanager Kim en Pedagogisch Medewerkster Manon vond er ook een observatie plaats en werden de 

ruimten opnieuw bekeken. Hoewel zo’n eerste inspectie altijd spannend is en ook nog onverwachts, bleek de 

inspectrice van de GGD tevreden over wat ze aantrof. Juffrouw Bellelfleur heeft met haar ‘Rijke leeromgeving’ iets 

nieuws toegevoegd aan de kinderopvangbranche en dat is voor inspecteurs van de GGD ook altijd even wennen.  

Binnenkort zal de rapportage aan de oudercommissie aan de oudercommissie worden gestuurd en is voor iedereen 

ook op de website van Juffrouw Bellefleur het (positieve)verslag te lezen. 

Basis rooster / vaste gezichten 
Vanaf 1 februari 2020 zal Maartje gaan werken bij Kinderdagverblijf Tante Tuit, Maartje kan nog wel eens invallen 

op Juffrouw Bellefleur. De vaste gezichten voor Juffrouw Bellefleur zijn: Manon en Jolien!  

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

Manon Jolien Manon Jolien 
Manon 

Manon 

 
Wandelwagen 
Hebben jullie onze nieuwe wandelwagen al gezien? De komende weken wordt hij nog in Juffrouw  

Bellefleur stijl gemaakt! Ook de baby’s kunnen mee tijdens het wandelen! 

 
Nationale Voorleesdagen 
Ook op Juffrouw Bellefleur is er veel aandacht besteed aan de nationale voorleesdagen met het prentenboek van 

2020 ‘Mopper eend’! Echt een aanrader voor een leuk interactief voorleesboek! 

 
Gastenboek 
Zouden jullie een berichtje in ons gastenboek op onze website willen achter laten:  

www.juffrouwbellefleur.nl! Dank jullie wel!  

 
 

 

http://www.juffrouwbellefleur.nl/


 

 
    
 

Agenda 

14 februari 2020 

Valentijnsdag! 

23 en 24 februari 2020 

Carnaval! 

 

24 februari t/m 3 april 2020 

Thema Lente!  

20 maart 2020 

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

 

Oudercommissielid Ramon Penterman stelt zich voor…. 

Hallo,  

Ik ben Ramon Penterman en woon samen met Chantal Scharenborg  

en onze zoon Jim in Beltrum. Ik werk bij schildersbedrijf  

Te Morsche. Onze zoon gaat sinds december naar de  

nieuwe kinderopvang ‘Juffrouw Bellefleur’ in Beltrum.  

 

We waren meteen heel enthousiast over dit nieuwe concept  

en hadden voordien al een kijkje genomen bij kinderopvang  

‘Tante Tuit’ in Eibergen. De kinderopvang in Beltrum,  

zit op een prachtige locatie. Er hangt een gemoedelijke en  

gezellige sfeer, waar we onze zoon met een goed en veilig gevoel  

achter laten. Omdat Chantal onregelmatig werkt,  

is het fijn dat ze ook flexibele  

opvang bieden. Ik neem graag deel aan in de oudercommissie, zodat ik de belangen kan behartigen namens de 

ouders en kinderen.  

Groetjes Ramon! 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Notulen oudercommissie 

In de bijlage bij de nieuwsbrief worden de notulen  

van de oudercommissie verstuurd.  

 

De oudercommissie vergadert 1x per kwartaal:  

januari, april, juli en oktober!  

 

Jullie kunnen de oudercommissie bereiken  

via het mailadres: ocjuffrouwbellefleur@gmail.com 

 

mailto:ocjuffrouwbellefleur@gmail.com

