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Nieuwsbrief januari 2020
Welkom op Juffrouw Bellefleur
Sepp!
Myron!
Lotte!
Veel speel plezier!

Een nieuw jaar…
Wij wensen jullie allemaal een fijn,
gezellig, knus, gelukkig, mooi,
liefdevol, plezierig, goed, leuk,
spannend, smaakvol, spetterend, blij
en een prachtig nieuwjaar toe!

...2020…
Veel lees- en kijk plezier!
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Korte nieuwsberichten en leuke weetjes!
Scholingsplan 2020
Ieder jaar opnieuw maken wij een scholingsplan voor onze medewerksters. Hierin staat te lezen welke
opleidingen en cursussen voor het komende jaar in de planning staan. Naast de cursussen die we elk jaar
moeten herhalen, zoals EHBO, BHV en kinderehbo, hebben we in 2020 een nieuwe cursus bij het aanbod
gevoegd.
Na het doorlopen van deze cursus hopen we dat onze medewerksters nog mooiere foto’s op Bitcare
kunnen plaatsen en de teksten nog aantrekkelijker zijn om te lezen.
Daarnaast starten we in januari met de 2e groep pedagogisch medewerksters aan de cursus ‘Werken met
baby’s’. Deze training wordt in 8 bijeenkomsten intern gegeven door Kim die het train de trainer
programma heeft gevolgd aan het NJI (Nederlands jeugd instituut) te Utrecht.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De voor-en nadelen van een winterbaby
Vaak denken mensen dat het krijgen van een winterbaby meer nadelen dan voordelen heeft. Volgens ons
maakt het jaargetijde niets uit en blijft het een prachtige gebeurtenis. Maar ook een winterbaby heeft zo
z’n voordelen. Juist in de winter, wanneer iedereen lekker binnen blijft en niet de kou in gaat, is het
vertroetelen van je baby helemaal geweldig. Daarnaast slapen baby’s in de winter over het algemeen
beter.
En ook de winterkleding voor baby’s vinden sommige
mensen leuker dan de zomeroutfit.
En denk eens aan het tillen van een zware langs je lichaam druipt.
En na de winter komt het voorjaar!
De baby kan dan meer genieten van het mooiere weer!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mentoring op Juffrouw Bellefleur!
Alle kinderen op Juffrouw Bellefleur hebben een eigen mentor. Omdat wij heel kleinschalig zijn, is dit Manon!
Door de ‘eigen’ mentorkinderen is er meer ruimte voor de pedagogisch medewerksters om een paar kinderen echt goed te leren kennen. Invulling geven aan het mentorschap is veel meer dan een kind toewijzen aan een beroepskracht omwille één vast gezicht per kind voor het signaleren van problemen en gesprekken voeren met opvoeders.
Mentoring is een één-op-één interactief proces waarbij de mentor het leren van een kind begeleidt en ze
zich samen op de persoonlijke ontwikkeling richten. Mentoren zetten hun kennis, bekwaamheid en (levens)ervaring in om kinderen te helpen hun ontwikkelingsdoelen te bereiken.
Door een goede vertrouwensrelatie op te bouwen, zullen kinderen zich emotioneel veilig voelen op
Juffrouw Bellefleur! Op Bitcare onder het kopje ‘relaties’ kunnen ouders zien wie de mentor is van hun
kind(eren).
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Oudercommissielid Jantine te Molder stelt zich voor….
Ik ben Jantine te Molder en woon samen met Bas
en onze dochter Floor in Beltrum.
Ik werk bij Saxion waar ik samen met docenten
onderwijsvideo’s en innovatief onderwijs met
ICT (her)ontwerp. In mijn vrije tijd ben ik vaak met
allerlei creatieve ‘projectjes’ bezig. Floor zit sinds de
opening bij Bellefleur, begint te glimlachen als ze binnen
komt en wil niet zonder een knuffel naar huis.
Er hangt een fijne, warme en rustige sfeer en in de
verschillende ruimtes is van alles te ontdekken!
Een prachtige plek waar ik graag als lid van de oudercommissie
een bijdrage aan lever namens alle ouders en hun kinderen.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nederlanders houden van gratis
Dat wij Nederlanders bekend staan als gierig maakt ons allemaal helemaal niks uit. Ook dit jaar zochten
we namelijk weer het vaakst op de term gratis op Marktplaats. Drie dagen per week gratis kinderopvang
klinkt ons dan ook als muziek in de oren!
Schaf de kinderopvangtoeslag af en biedt ouders drie dagen per week gratis kinderopvang. Dat zegt
GroenLinks-leider Jesse Klaver. Hij wil dat kinderopvang een publieke voorziening wordt, net als onderwijs.
Maar gaat een basisvoorziening niet ten koste van de kwaliteit? De kinderopvang werkt met heel strenge
kwaliteitseisen en daar wordt strikt op toegezien. En de IKK-wetgeving richt zich juist op het verbeteren
van de kwaliteit van de kinderopvang. Die kwaliteitseisen zijn en blijven leidend ongeacht de financiering
van de kinderopvang.’

Agenda
1 januari:
Nieuwjaardag, Juffrouw Bellefleur gesloten
6 januari 2020
Start training ‘Werken met baby’s’
22 januari 2020
Nationaal voorleesontbijt

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

