
  

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 Juffrouw Bellefleur                          

  Kwaliteit door kleinschaligheid 

  Nieuwsbrief juni 2020                          

Hieperdepiep Hoera, feest op Juffrouw 

Bellefleur! 

 

21 juni: Evi wordt 1 jaar!  

21 juni: Onze Jolien is jarig!  

#dubbelfeestje! 

 

Fijne verjaardag! 

 

Welkom in juni: 

Welkom lieve Levi! 

Heel veel speelplezier en tot snel!  
 

Blij bij de herstart van de kinderopvang 

Sinds maandag  11 mei is het op alle opvanglocaties in 

Nederland weer een drukte van belang.  

In deze eerste weken  was er extra aandacht voor het 

wennen, emotionele veiligheid en het creëren van een 

prettige omgeving. Er waren extra pedagogische richtlijnen 

opgesteld, ook voor ouders, om de kinderen snel weer een 

veilig en vertrouwd gevoel te geven. De kinderen kregen de 

ruimte om op het eigen tempo te wennen. 

Het was heerlijk om weer de groepen gevuld te zien met 

(bijna allemaal ) blije kindjes. Het was goed te zien hoe 

kinderen zijn gegroeid in ontwikkeling en centimeters na 2 

maanden! En ook veel blije ouders want sommigen hadden 

het zwaar de afgelopen periode. 

Voor iedereen was het wel even wennen aan de praktische 

afspraken en nieuwe regels en dit geldt zeker voor de 

looproutes. Iets meer schoonmaken, desinfecteren, handen 

vaker wassen et cetera hadden we natuurlijk ook al met de 

noodopvang. 

Voor de kinderen en ouders was het schakelen. Zeker voor 

ouders die geen gebruik konden maken van de noodopvang 

was het wennen aan de manier hoe ze de kinderen moesten 

afgeven. Het liefste wil je gewoon normaal doen en 

kinderen op een normale manier aannemen en 

overhandigen, maar dat zal voorlopig helaas niet kunnen. 

Gelukkig heeft iedereen begrip voor de extra maatregelen 

en begrijpen ouders waarom wij deze hebben moeten 

nemen. 

 

Hoera! 

Onze Jolien heeft succesvol het certificaat  

‘Werken met Baby’s’ behaald! 

Gefeliciteerd topper! 

#babyspecialist 



 

 
 
 
 

 
 
 
 
    
 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Juffrouw Bellefleur nieuws pagina 2 

Agenda 

Maandag 1 juni 

2e Pinksterdag 

(Juffrouw Bellefleur gesloten) 

 

Zondag 21 juni 

Vaderdag 

Maandag 29 juni 
Modderdag 

 
 

Korte nieuwsberichten!  Kinderen met langdurige neusverkoudheid 

Kinderen met klachten als hoesten, neusverkoudheid of koorts mogen in coronatijd niet naar de kinderopvang. 

Maar dat geldt niet voor kinderen met chronische luchtwegklachten, zoals astma of kinderen met hooikoorts. 

Het is echter onwenselijk dat deze groep kinderen geen toegang hebben tot de kinderopvang. Daarom heeft het 

RIVM een handreiking  opgesteld voor kinderen met langdurige verkoudheid. 

Iedereen met klachten van hoesten en/of neusverkoudheid en/of koorts moet thuisblijven totdat de klachten ten 

minste 24 uur over zijn. Dit geldt niet voor kinderen met bekende chronische luchtwegklachten; zij mogen wel naar 

de kinderopvang. Dan gaat het bijvoorbeeld om kinderen met astma of hooikoorts. Het kind mag naar de opvang 

als het herkenbare klachten heeft, die passen bij de aandoening. Krijgt een kind nieuwe klachten, dan moet het 

thuisblijven. 

Zo nodig beoordeelt een aan de GGD verbonden jeugdarts of arts infectieziektebestrijding de situatie van het 

individuele kind, in overleg met ouders, kinderopvang en eventueel de huisarts of behandelend arts. Bij twijfel over 

de oorzaak van de klachten kan het kind getest worden om COVID-19 uit te sluiten of aan te tonen. 

Ook bij een kind met nieuw ontstane milde klachten, die langer dan een week aanhouden, kan een test uitgevoerd 

worden als dit consequenties heeft voor de opvang. 

 


