Juffrouw Bellefleur
Kwaliteit door kleinschaligheid
Nieuwsbrief november 2019
Maandelijks zullen wij een nieuwsbrief
versturen met informatie en leuke foto’s! In
november verwelkomen we Evi en Floor op
Juffrouw Bellefleur! Veel lees- en kijk plezier!

Welkom op Juffrouw Bellefleur
Evi en Floor!
Veel speel plezier!

Juffrouw Bellefleur is met
16 kindplaatsen het kleinste
kinderdagverblijf in Beltrum en
omstreken. Dankzij deze kleinschaligheid
zijn wij in staat een hoge kwaliteit
dienstverlening aan te bieden. Onze
slogan is dan ook
‘Kwaliteit door kleinschaligheid’!
Neem een kijkje op onze website:
www.juffrouwbellefleur.nl
En volg ons op Facebook en Instagram!
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Korte nieuwsberichten en leuke weetjes!
Samenwerking LO en CO en Juffrouw Bellefleur!
Yes! Een super toffe samenwerking tussen Sjoukje Geelink, fotograaf onder de naam LO en CO fotografie en
Juffrouw Bellefleur. Schrijf jij jullie kind(eren) in dan ontvang jij een tegoedbon van €50,- van LOenCO fotografie
voor een fotoshoot naar keuze* (m.u.v. minishoots). En geloof ons, dit wil jij! Sjoukje staat voor less is more, puur,
lichte maar warme kleuren. Rust en eenvoud. Zij ontvangt haar klanten thuis in de “thuis-studio” of op locatie, dit
kan op een buitenlocatie of bij jullie thuis zijn. Neem alvast een kijkje op haar website: www.loenco.nl

Hekwerk is geplaatst
Het bedrijf Adrem hekwerken heeft dinsdag 15 oktober jl het hekwerk geplaatst voor de buitenspeelruimte van
Juffrouw Bellefleur. Pas nu is goed te zien hoe ruim de speelruimte wordt voor de 16 kindplaatsen die hier zijn
gerealiseerd. De kleur van de omheining is stemmig zwart geworden en benadrukt de historische waarde van
deze bijzondere plek.
De komende maanden zal stap voor stap gewerkt worden aan de realisatie van de buitenspeelruimte zodat in het
voorjaar het geheel gereed zal zijn. Omdat het grasveld er al ligt, kunnen kinderen vanaf 1 november al volop
veilig buiten spelen.

Open dag op Juffrouw Bellefleur
Op zaterdag 5 oktober jongstleden werd op het kinderdagverblijf Juffrouw Bellefleur een open dag gehouden. De
belangstelling voor deze nieuwe voorziening in de oude pastorie van Beltrum was overweldigend. Niet alleen aanstaande ouders en toekomstige klanten kwamen een kijkje nemen, maar ook veel oudere inwoners uit het dorp,
die dit gebouw nog kennen uit de tijd dat het daadwerkelijk nog als pastorie in gebruik was. De jongere inwoners
van dit dorp hebben dit niet meer meegemaakt en kennen het karakteristieke pand als de voormalige dierenartsenpraktijk.
Nadat de dierenartsen naar een nieuwe locatie in Beltrum waren verhuisd, kwam de pastorie weer voor verhuur
beschikbaar. Na een grondige verbouwing, die noodzakelijk was om het pand geschikt te maken voor professionele kinderopvang, kan hier nu een kleinschalig kinderdagverblijf van start gaan onder de naam Juffrouw Bellefleur. Een huiselijke sfeer met een klein team van vaste medewerksters vormen hier de basis van een kleinschalige voorziening.
De eerste baby’s zijn inmiddels aangemeld en gezien de beperkte capaciteit van maximaal 16 kindplaatsen richt
dit nieuwe centrum voor de allerjongsten zich op uitsluitend nul tot vierjarigen. Hoewel de ruimtes van de oude
pastorie zowel binnen als buiten geschikt zijn voor een groter aantal kinderen, kan Juffrouw Bellefleur juist met
deze kleinschaligheid een hoge kwaliteit aanbieden en de huiselijke sfeer garanderen.
Uit ervaringen met twee andere locaties in Arnhem en Eibergen weet de organisatie dat kinderen die op grootschalige kinderdagverblijven zich soms minder op hun gemak voelen, zeer gebaat zijn bij deze kleinschalige vorm
van kinderopvang. Ieder dag dezelfde medewerksters op een warme sfeervolle locatie dragen hier zeker toe bij.

Agenda
Vrijdag 1 november:
Eerste dag op Juffrouw Bellefleur!
Zaterdag 16 november:
Sinterklaas in het land!

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

