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  Kwaliteit door kleinschaligheid 
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Hieperdepiep Hoera,  

feest op Juffrouw Bellefleur! 

 

4 oktober: Onze Manon jarig! 

18 oktober: Walter jarig! 

22 oktober: Betsy jarig! 

 

Fijne verjaardag! 

 

Welkom op Juffrouw Bellefleur 

 

Sef! 

Stijn! 

Veel speel plezier! 

 

Dag van de Pedagogisch Medewerker 

Dagelijks zetten duizenden pedagogisch medewerkers 

zich in voor kwalitatieve goede kinderopvang. Dat is op z'n 

minst een bedankje waard! Donderdag 17 september 

2020 was dé Dag van de Pedagogisch Medewerker. Ook 

bij ons ging deze dag niet opgemerkt voorbij. 

Er waren veel persoonlijke bedankjes van ouders en ook 

de werkgever en oudercommissie hadden een leuk 

presentje voor de pedagogisch medewerksters in petto. 

We kunnen het niet vaak genoeg zeggen: wat zijn we blij, 

samen met kinderen en hun ouders, dat er zo ontzettend 

veel goede pm’ers bij ons werken. Een dag om hen in het 

zonnetje te zetten, mag dan ook zeker niet ontbreken. 
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Officiële opening Juffrouw Bellefleur 

een feit! 

Het had eigenlijk al in maart moeten plaats 

vinden, maar het Coronavirus zorgde er 

toen voor dat de opening van Juffrouw 

Bellefleur werd geannuleerd. Maar op 

vrijdag 11 september was het dan eindelijk 

zover. In een coronaproof omgeving met 

tafeltjes en stoeltjes op de juiste afstand 

van elkaar werd in een kleinere setting het 

naambordje van ons kleinschalige 

kinderdagverblijf officieel geopend. Nadat 

Kim de gasten had welkom geheten en 

mensen en bedrijven had bedankt voor hun 

steun en medewerking was het woord aan 

mede-eigenaar Betsy van de Grift die het 

vernieuwende pedagogische concept van 

de Rijke Leeromgeving nog even onder de 

aandacht bracht. De officiële 

openingshandeling werd gedaan door de 

pedagogisch medewerksters en kinderen. 

 

Het weer werkte deze middag prima mee 

en de oude pastorie stond dan ook letterlijk 

in het zonnetje. 

 



 

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

 

Agenda 

 

30 september t/m 11 oktober 

Kinderboekenweek 

 

Zondag 4 oktober 

Dierendag 

Maandag 19 t/m vrijdag 23 oktober 

Herfstvakantie 
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HET BABYHOKJE VAN DOKTER POSTHUMUS UIT EENRUM 

Veel arbeidershuizen waren vroeger klein, donker en bedompt. Niet de meest gezonde omgeving voor zuigelingen 

en peuters. Een Groninger huisarts bedacht een oplossing, die ruim een halve eeuw later van een regionaal 

fenomeen uitgroeide naar een landelijke buitenleven trend. 

 

LICHT EN LUCHT 

‘Licht en lucht zijn voor de baby het beste recept tegen velerlei kwalen, vooral rachitis (=Engelse ziekte)’, aldus Jitze 

Posthumus (1895-1963), van 1924 tot zijn overlijden huisarts in Eenrum. Hij zocht daarom in de jaren dertig van de 

vorige eeuw een manier om kinderen meer frisse en gezonde buitenlucht te gunnen, zonder dat ze continu door 

moeder in de gaten moesten worden gehouden. 

Met timmerman Fokko van Til uit Mensingeweer ontwierp hij daarvoor een ‘babyhuisje’ of 'babyhokje'. Deze 

houten hokjes waren voorzien van wielen, zodat ze gemakkelijk uit te harde wind of een te felle zon konden worden 

verplaatst. Met gaas waren bovendien de openingen afgesloten, om insecten buiten te houden. 

KINGSIZE 

Het babyhokje kreeg in 1967 landelijke aandacht toen een delegatie uit Eenrum een exemplaar aanbood aan prinses 

Beatrix en prins Claus, bestemd voor de pasgeboren Willem Alexander. Onbekend is of de koninklijke familie er ook 

daadwerkelijk gebruik van heeft gemaakt. 

 Onderhoud 

Lutjepotjes 

Onze buitenbedjes zijn 

altijd voorzien van de 

nieuwste versie van 

het keuringscertificaat. 

Daarnaast worden de 

bedjes ieder jaar door 

de leverancier 

omgeruild voor 

onderhoud en bij 

schade direct 

vervangen. 

 


