
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

   

 Juffrouw Bellefleur                          

  Kwaliteit door kleinschaligheid 

  Nieuwsbrief maart 2021                          

Wij feliciteren  
 

Frank en Michelle met de geboorte van 
James! 

 

Veel geluk, liefde en gezondheid 
toegewenst! 

Hieperdepiep, hoera! Feest op Juffrouw 
Bellefleur 

17 maart: Tijn wordt 3 jaar! 
18 maart: Levi wordt 1 jaar! 

 

Fijne verjaardag! 

Welkom op Juffrouw Bellefleur 
 

Douwe! 
 

Veel speel plezier! 

Minibieb is klaar! 

Bij Juffrouw Bellefleur hebben we een echte 

primeur, namelijk de eerste mini-bieb voor 

kinderen van 0-4 jaar in Beltrum. Het gaat erom dat 

de Minibieb boeken uitleent aan mensen in de 

buurt of bezoekers van die plaats.  Wat is er mooier 

dan met elkaar in een buurt, bij een vereniging of 

bedrijf boeken te delen. Vaak staan ze in de kast 

nadat je ze gelezen hebt, maar met Minibieb kun je 

er iemand anders blij mee maken. 

Ook Juffrouw Bellefleur zal regelmatig boeken voor 

de doelgroep 0-4 jaar in de minibieb plaatsen. 

Het principe van deze openbare boekenkasten is 

gestoeld op het idee dat meerdere mensen actief 

boeken delen en ruilen. Het is niet de bedoeling 

boeken toe te eigenen zonder daar een ander boek 

tegenover te stellen, of een kleine financiële 

vergoeding.  

In de minibieb van Juffrouw Bellefleur zullen alleen 

maar (voorlees)boeken voor 0-4 jarigen komen te 

staan. 

 

Volop sneeuwpret in afgelopen maand 

We hebben er jaren op moeten wachten, maar de 

afgelopen maand was het dat zover: sneeuwpret 

op onze locatie. Zowel buiten als soms ook binnen 

zorgde sneeuw voor veel spelplezier.  

Sleetje rijden, sneeuwpoppen maken of gewoon 

door de sneeuw rollen.  

Hopelijk hoeven we de volgende keer niet meer 

zo lang wachten en kunnen we de komende 

winter weer opnieuw sneeuwpret beleven. 

Verderop in deze nieuwsbrief enkele foto’s van de 

sneeuw! 
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Mooi plekje 

Beltrum krijgt een nieuw speel-en 

beweegpark voor jong en oud. En de 

locatie is voor Juffrouw Bellefleur 

perfect, namelijk direct in de ‘ 

achtertuin’.  

Spelen, bewegen en beleven zijn de 

pijlers van dit 4 generatiepark van 0-

100 jaar.  

Het huidige park wordt al vaak 

gebruikt voor een ommetje vanuit 

Juffrouw Bellefleur, maar in de nabije 

toekomst zullen we er waarschijnlijk 

veel meer gebruik van maken.  

Een leuke afwisseling op onze mooie 

eigen tuin. 

 

Kleuren en vormen… 

Deze maand zijn we gestart met het thema kleuren en vormen. Allerlei 

verschillende activiteiten komen aan bod, de kinderen proberen een 

wasknijper aan het gekleurde papier te doen, daarna de juiste houder bij 

het papiertje zoeken.  

Met zanddeeg en kleurstoffen maken de kinderen hun eigen klei!  

Tuin Juffrouw 

Bellefleur weer iets 

leuker! 

In de buitenruimte van 

Juffrouw Bellefleur 

ontbrak nog een leuk 

speelhuisje, maar deze 

lente kunnen de 

kindertjes al fijn spelen in 

dit nieuwe speeltoestel. 

Ook het schaduwdoek is 

weer opgehangen en de 

minibieb kan binnenkort 

al in gebruik worden 

genomen.  

Genoeg om ons weer op 

te verheugen nu het 

weer vaker zal 

voorkomen dat we 

langere tijd buiten 

kunnen spelen. 

 



 

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

 

Agenda 
 

Vrijdag 19 maart 

Nationale pannenkoeken dag 

 

Zaterdag 20 maart 

Start van de Lente! 

 

Maandag 22 maart 

Onze Lynn gaat met zwangerschapsverlof!  
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Sneeuwpret op Juffrouw Bellefleur!       


