
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Juffrouw Bellefleur                          

  Kwaliteit door kleinschaligheid 

  Nieuwsbrief november 2020                          

Hieperdepiep Hoera,  

feest op Juffrouw Bellefleur! 

 

1 november: Juffrouw Bellefleur bestaat 1 jaar! 

 

24 november: Stijn wordt 1 jaar! 

Fijne verjaardag! 

 
Welkom op Juffrouw Bellefleur 

 

Fedde! 

 

Veel speel plezier! 

 

Babynieuws… 

 
Hallo allemaal, 
 
Graag wil ik nog even een nieuwtje met jullie delen! 
Als alles goed gaat, verwachten Jasper en ik begin mei 
ons eerste kindje! We zijn helemaal in de wolken en 
het gaat goed met mij. Vanaf november zal ik deels op 
Juffrouw Bellefleur werkzaam zijn en deels op  
’t Belhameltje.  
 
Tot snel! 
Lieve groetjes van Lynn 
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Branche organisaties vragen om hogere tarieven vanwege coronacrisis. 

Het toeslagtarief van de overheid wordt in 2021  waarschijnlijk met 3,5 procent verhoogd. De branche verwacht 

een stijging van de werkelijke tarieven van 4 tot 4,5 procent. Daarmee gaan de toeslagtarieven en de werkelijke 

tarieven die ouders betalen, steeds verder uit elkaar lopen. 

Daarbij komt nog eens dat de kosten die kinderopvangorganisaties maken voor de extra coronamaatregelen 

bovenop de al voorziene kostenstijging komen. De centrale inkoop van testen die de brancheorganisaties hebben 

gefaciliteerd, heeft de branche inmiddels al honderdduizenden euro’s gekost ( de sector kreeg van de minister 

geen voorrang bij de coronatesten).  

Veel kinderopvangorganisaties hebben het gevoel dat de overheid hen niet bijstaat om de klus te klaren in deze 

lastige tijd. Ze hebben gevraagd om voorrang bij het testen, dat hebben ze niet gekregen. Ze hebben gevraagd om 

een coulanceregeling met bruikbare handvatten voor hun en de inspectie hoe ze om moeten gaan met de 

personeelstekorten; hebben ze niet gekregen. 

Het zou de overheid sieren als ze meer rekening zouden houden met de branche vanwege de uitzonderlijke rol die 

kinderopvangorganisaties  nu eenmaal maatschappelijk vervullen, ook in deze moeilijke tijden. Het verhogen van 

de maximale tarieven zou daarbij zeker gaan helpen. 

 

Handige kast 

Juffrouw Bellelfleur heeft het geluk over heel veel 

bergruimte te beschikken. Toch misten we nog een 

handige kast naast het aankleedmeubel voor de 

persoonlijke spullen van de kinderen. 

Onze klusjesman wist echter op aanwijzingen van Jolien 

een mooi meubel te realiseren dat op maat voor ons 

gemaakt is en nu klaar voor gebruik. 

Hier gaan we nog veel plezier aan beleven. Een echte 

handige kast! 

 

PvdA is nu ook voor gratis kinderopvang 

Na regeringspartij D66 is nu ook oppositiepartij PvdA voorstander van 

gratis kinderopvang.  

Dat blijkt uit de eerste berichten over het verkiezingsprogramma. De 

partij wil onder meer een gratis 'voorschool' voor alle kinderen  

vanaf 0 jaar. 

 



 

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

 

Agenda 

 

Thema 

Herfst/Sinterklaas 

 

Zondag 1 november 

Hieperdepiep Hoera Juffrouw Bellefleur bestaat 1 jaar! 

Dinsdag 24 november 

Stijn jarig! 
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Kinderboekenweek 2020 

Afgelopen maand vond voor de 66e keer de 

Kinderboekenweek plaats. Het thema was 

dit jaar is geschiedenis en het motto was: En 

toen? 

Al vanaf 1955 is de Kinderboekenweek een 

jaarlijks terugkerende ‘week’ waarmee het 

Nederlandse kinderboek en het (voor)lezen 

worden gepromoot. Ook zingt Kinderen voor 

Kinderen sinds 2012 ieder jaar het 

themanummer voor de Kinderboekenweek. 

Natuurlijk werd op Juffrouw Bellefleur ook 

volop aandacht besteed aan de 

Kinderboekenweek. 

 

Desinfectiezuilen gevaarlijk voor jonge kinderen 

De pompjes waarmee klanten van supermarkten en andere 

winkels hun handen kunnen desinfecteren, zijn gevaarlijk voor 

jonge kinderen.  

 

Ze staan namelijk voor hen vaak op ooghoogte en de gel kan 

de beschermlaag in het oog beschadigen. En als een kind toch 

gel in het oog krijgt: goed schoonmaken en snel naar het 

ziekenhuis! 

 


