Juffrouw Bellefleur
Kwaliteit door kleinschaligheid
Nieuwsbrief maart 2020
Hieperdepiep Hoera
Feest op Juffrouw Bellefleur!
17 maart: Tijn wordt 2 jaar!
Fijne verjaardag!
Hallo Maart!
In februari hebben we genoten van Valentijnsdag
en hebben we een gezellige carnaval achter de rug!
De GGD is geweest en was tevreden over
Juffrouw Bellefleur!
We zijn druk bezig met de laatste puntjes
op de ï voor onze (speel) tuin!
Vrijdag 20 maart start de Lente en hebben wij
onze officiële opening!

Welkom Lieve!

We maken er een gezellige maand van!

Veel speelplezier bij

Veel lees- en kijkplezier!

Juffrouw Bellefleur!

GGD tevreden over Juffrouw Bellefleur!
Het onaangekondigde GGD onderzoek vond plaats op dinsdagochtend 28 januari 2020. De volgende domeinen zijn
getoetst; Pedagogisch klimaat, personeel en groepen. Gedurende het inspectiebezoek heeft de toezichthouder een
goed beeld van de pedagogische praktijk gekregen. De beroepskrachten handelen conform het opgestelde
pedagogisch beleid. De inzet en de uitvoering van de pedagogisch coaching en de werkwijze van de pedagogisch
beleidsmedewerker binnen de kinderopvang is eveneens getoetst. De toezichthouder heeft alle voor dit onderzoek
benodigde documenten beoordeeld.
Conclusie; er wordt aan de getoetste kwaliteitseisen voldaan! Wij hebben een goed en positief inspectierapport
ontvangen. Dit rapport is te lezen op onze website www.juffrouwbellefleur.nl onder het kopje ‘beleid’.
Wij zijn zeer tevreden!
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Officiële opening Juffrouw Bellefleur!
Vrijdag 20 maart om 14.00 uur gaan we Juffrouw Bellefleur officieel openen!
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!
Met vriendelijke groet ook namens team juffrouw Bellefleur
Walter Hardenberg

Vrijdag 20 maart
Mr. Nelissenstraat 14
Beltrum

Juffrouw Bellefleur nieuws pagina 3

Korte nieuwsberichten en leuke weetjes!
Laatste puntjes op de i
Over een paar weken is het zover; de officiële opening van Juffrouw Bellefleur. We hebben dus niet meer zo heel
lang op de laatste puntjes op de i te zetten, maar zoals het er nu naar uitziet, gaan we het met elkaar halen.
Prioriteit heeft nu eerst de ‘buitenboel’. Het laatste stukje gras moet worden gelegd. De hortensia’s en
vlinderstruiken gaan de grond in en ook ons naambordje dat als openingshandeling wordt onthuld, mag natuurlijk
op deze bijzondere dag niet ontbreken.
Binnen zijn we zo goed als klaar en we zijn heel tevreden over het bereikte eindresultaat.
Nu maar hopen op mooi weer op deze eerste lente dag van het jaar 2020!

Vaccinatie verplicht stellen voor alle kinderopvang
Vaccinatie moet verplicht worden op alle kinderdagverblijven. Dat vinden de VVD en de SP in de Tweede Kamer. Zij
komen met een eigen wetsvoorstel dat aanzienlijk verder gaat dan een eerder plan van D66. Het kabinet en de
werkgevers bepleiten een heel andere aanpak.
Dit is gericht op betere voorlichting aan ouders die hun kinderen niet willen vaccineren.
Een eerder voorstel van D66, waarin kinderdagverblijven kinderen moesten kunnen weigeren die niet zijn
gevaccineerd, stellen is inmiddels van de baan. De SP noemde dit plan een haastklus. ‘Als de vaccinatiegraad te laag
wordt, moet je dat niet aan de markt van kinderopvang overlaten maar moet de overheid de norm stellen’, aldus
SP-Kamerlid Maarten Hijink in dagblad Trouw.

Medewerkers kinderopvang krijgen 5,5% meer loon
FNV Zorg & Welzijn heeft met werkgeversorganisaties BK en BMK afspraken gemaakt over een nieuwe cao voor de
100.000 kinderopvangmedewerkers in Nederland. Medewerkers in de opvang krijgen in de cao-looptijd van 18
maanden een structurele loonsverhoging van minimaal 5,5%.
Voor medewerkers in de onderste schalen loopt dit zelfs op tot zo'n 6%. Ook voor stagiairs zijn er afspraken
gemaakt; zij hebben weer recht op een stagevergoeding. Voorheen was dit nog optioneel en aan de werkgever om
te bepalen. De nieuwe CAO treedt per 1 januari 2020 in werking.
Juffrouw Bellefleur had in de nieuwe tarieven van 2020 rekening gehouden met deze loonsverhoging.
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Ontwikkelingsgesprekken op Juffrouw Bellefleur
Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich ontwikkelen door spelenderwijs te ontdekken, ervaren, beleven en te
leren. Kim Kroekenstoel is verantwoordelijk voor de vertaling van het pedagogisch beleid naar de praktijk. Hierbij
wordt vooral gelet op de praktische uitvoering van het beleid.
Zo ziet jaarlijks onze planning op Juffrouw Bellefleur eruit:
Januari: Individueel jaargesprek
In dit gesprek wordt terug gekeken naar de beoordeling in december en er worden nieuwe taken / leerdoelen
opgesteld voor het komende jaar om vereiste competenties te verbeteren.
Juni: Individueel functioneringsgesprek
In dit gesprek wordt het functioneren van het eerste half jaar besproken ook naar aanleiding van de coaching
gesprekken op de groep. Voor dit gesprek werkt de pedagogisch beleidsmedewerker op de groep en bespreekt daar
de ontwikkeling.
Oktober: Groepsniveau pedagogische kwaliteit meten:
In het centraal overleg in oktober wordt gezamenlijk gereflecteerd op de pedagogische kwaliteit op groepsniveau.
Per groep worden jaarlijks instrumenten ingezet om de kwaliteit van de groep objectief te kunnen meten. Dit kan
worden uitgevoerd door een extern persoon.
December: Individueel beoordelingsgesprek:
Eénrichtingsverkeer gesprek, de jaarlijkse beoordeling. Zowel vereiste competenties worden beoordeeld alsook de
wijze waarop de pedagogisch medewerkster door middel van het uitvoeren van taken hieraan gewerkt heeft.

Handige tips met betrekking tot de
taalontwikkeling van uw peuter!
Wisten jullie dat….
* Het goed is om een naam op een tekening linksboven te
schrijven
* Als je samen gaat tellen altijd links gaat beginnen
* Namen van peuters zonder hoofdletter geschreven
mogen worden
* Het goed is om, als ze er aan toe zijn, het alfabet
fonetisch aan te leren.
* Je de a dan uitspreekt als ah, de f als fffff, de m tussen
de lippen, mmm en de z als het zoemen van een bij.

Agenda
20 maart 2020
Start Lente &
officiële opening Juffrouw Bellefleur
(*) In de maand april is Kim
(vestigingsmanager) met vakantie.
De mail wordt niet automatisch doorgestuurd.
Juffrouw Bellefleur is dagelijks te bereiken op:
0544 - 725801
Voor dringende vragen kunnen jullie contact opnemen met
Walter: 06-19919911.

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

