
  

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Juffrouw Bellefleur                          

  Kwaliteit door kleinschaligheid 

  Nieuwsbrief september 2020                          

Hieperdepiep Hoera,  

feest op Juffrouw Bellefleur! 

 

3 september: Jim wordt 1 jaar! 

29 september: Lotte wordt 1 jaar! 

Fijne verjaardag! 

 

Welkom op Juffrouw Bellefleur 

Yentl! 

Veel speel plezier! 

Welkom Jodie, wij wensen je veel plezier en veel 

succes tijdens je stage het komende jaar! 

Officiële opening Juffrouw Bellefleur 

De opening op 20 maart kon helaas niet door gaan in 

verband met het Coronavirus.  Op vrijdag 11 september 

zullen wij in wat kleinere kring alsnog de officiële 

opening van Juffrouw Bellefleur plaats laten vinden. 

Ouders met kinderen op Juffrouw Bellefleur en direct 

betrokken relaties zoals de verhuurder van het pand zijn 

natuurlijk van harte welkom (uitnodigingskaart volgt).  

Om 15.30 uur vindt de officiële openingshandeling plaats 

met daarna een hapje en een drankje. 

 

Wij feliciteren; 

Thomas en Anouk met de geboorte van Sef! 

Veel geluk, liefde en gezondheid toegewenst! 

Dag van de leidster 

Het vak van een leidster, denken mensen vaak, is een zeer eenvoudige zaak. Lekker een beetje met kinderen spelen 

en op zijn tijd een beetje fruit rond delen. Het lijkt zo gemakkelijk: de kinderen in een bak met zand en de leidsters 

zitten te zonnen op de rand. Maar wie zo denkt heeft het mis, want het werk van een leidster is geen kattenpis! 

Observeren, rapporteren, vergaderen en notuleren. Luisteren naar ouders, beleefd reageren, in de groep een fijne 

sfeer creëren. Niet chagrijnig zijn maar warm en liefdevol, niet over je nek gaan van een drol. 

Stimuleren en motiveren, steeds maar weer opnieuw proberen. Schoonmaken, Bitcare bijhouden, van alles op de 

hoogte blijven. Voorlezen en zingen, het bedenken van leuke dingen. 

Op ziektes en goede voeding letten, de kinderen op de wc zetten. En zo zijn er nog veel meer zaken, die het werk van 

een leidster zo veeleisend maken. 

Rijk word je er ook niet van, dus waarom doe je het dan? Het zijn de kinderen, die maken heel veel goed. Zij zijn de 

reden dat je het doet! 

Dank je wel lieve Jolien, Lynn en Manon! 
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Prentenboeken over coronavirus 

Het coronavirus roept veel vragen op bij kinderen.  Hoe leg je kleuters uit wat het is? En hoe stel je ze gerust? 

Een aantal voorbeelden van prentenboeken die je als ouders hierbij kunnen helpen: 

1) Eline Claeys schreef dit verhaal om (voor) te lezen als je met kinderen over het Coronavirus (COVID-19) 

praat. Een kleurrijk prentenboek waarin op een simpele manier en met wat humor het coronavirus 

wordt uitgelegd aan kinderen. Dit kan je helpen bij de gesprekken of vragen die je kinder(en) hebben 

over corona. 

 

2) Flip, Grote Vriend en corona. Maak een fijn plekje in huis met veel kussens en dekens waar jullie samen 

dit boek kunnen (voor)lezen en er zeeën van tijd is om alle vragen van je zoon of dochter te beantwoor-

den. Het is tijd voor uitleg en een momentje voor elkaar! Flip, Grote Vriend en corona 

Wil je Flip, Grote Vriend en corona bestellen? Stuur dan een mail naar info@flipengrotevriend.nl 

 

 

3) Noor en het coronavirus 

Het boek vertelt wat een virus is en wat we ertegen doen in Nederland. Het geeft woorden aan gevoelens van 

onzekerheid en het helpt kinderen om te zien dat er nog steeds leuke dingen zijn, ook nu we veel binnen 

moeten blijven. De overheidsrichtlijnen komen op een begrijpelijke manier aan bod en tot slot is er het uitzicht 

op betere tijden. 

 



 

 
 
 
 
    
 

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 11 september 

Officiële opening! 
 

Donderdag 17 september 

Dag van de leidster  
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Minder vroeggeboortes tijdens lockdown 

Wereldwijd zien artsen een opvallende afname van het aantal vroeggeboortes sinds de lockdown vanwege het 

coronavirus. In Denemarken melden ziekenhuizen zelfs een afname van 90 procent van baby’s onder de 28 weken. 

Ook in Nederland werd een daling geconstateerd. In het Rotterdamse Erasmus Mc was sprake van een afname in 

het aantal vroeggeboortes. 

Mogelijke verklaringen voor de afname zijn meer slaap en minder stress bij de moeders, minder luchtvervuiling en 

minder blootstelling aan andere virussen sinds de lockdown. Een internationaal team van onderzoekers gaat dit 

verder uitzoeken. 

 

Even voorstellen… 

Hallo allemaal, 

Mijn naam is Jodie Baks, woon in Beltrum en 3 september word ik 18 jaar. Ik werk bij supermarkt de Coop in 

Beltrum en mijn hobby is volleyballen bij Vios dames 3.  

Ik volg de opleiding gespecialiseerd pedagogisch medewerker niveau 4 op het  

Graafschap College in Groenlo en zit nu in mijn examenjaar. Ik begin vanaf 2 september  

bij Juffrouw Bellefleur en kom hier op de woensdag, donderdag en vrijdag.  

Ik ben er tot begin Juli.  

Ik heb erg veel zin om mijn stage te starten en alle leuke kinderen te ontmoeten!  

 

Tot snel!  

 

 


