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Hieperdepiep hoera,  
feest op Tante Tuit!  

 
4 juni: Lasse 3 jaar! 
8 juni: Dewi 1 jaar! 

11 juni: Mynk 2 jaar! 

 

 
 
 

Onze Anik op 22 juni! 
 

Fijne verjaardag! 
Maak er een gezellig feestje van 

 

Welkom bij Tante Tuit 
 

Joey! 
 

Wij wensen jou veel speel plezier! 

Wisten jullie dat……  

Het gevaarlijk kan zijn als je je kind in de ochtend een zetpil geeft zonder dit aan ons te vermelden? Rond 12 uur kan 

de koorts dan weer op lopen en bij te warm aankleden kan hier zelfs een koortsstuip door ontstaan. Wij willen jullie 

daarom ook vragen dit altijd aan ons te melden.  

Zetpillen en paracetamol mogen wij niet toedienen aangezien wij niet bevoegd zijn om te bepalen wat de oorzaak van 

de koorts is en kunnen in geen geval de verantwoordelijkheid nemen voor de toediening van de koortsverlagende 

medicatie.  

 

Hoera, onze Maartje heeft een zoon gekregen; Dani!  

Een berichtje van onze Maartje.. 
 

Lieve allemaal, 
 

Ivan en ik zijn trotse ouders geworden  
van onze zoon Dani. We maken het goed.  

Ik geniet nog even van mijn verlof.  
In augustus staat er nog een  

week vakantie in Zeeland  
gepland met ons gezinnetje.  

Eind augustus ben ik weer terug,  
tot dan! 

 
Heel veel liefs, 

Maartje 

 

 

 

 

 

 

 



Monster tosti’s als lunch          
Super leuk,  

en makkelijk om te maken..    

Recept monster tosti: 
Boterham 

Kaas 
Ham in reepjes gesneden 

Plakjes komkommer| 
Tomaat gehalveerd 
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Woensdag 29 juni is het weer Modderdag!  

In 2009 op een World Forum bijeenkomst is het idee voor International Mud Day ontstaan, met als doel kinderen de 

noodzakelijke positieve natuurervaringen te geven. De kinderen ervaarden overal ter wereld andere uitdagingen om 

met modder te kunnen spelen in hun eigen omgeving. Waar op de dorre zandvlakten van Perth, Australië weinig 

modder te vinden is en een cultuur heerst van 'niet vies willen worden', was in Nepal meer dan genoeg modder maar 

hadden kinderen onvoldoende kleding om deze vies te kunnen maken en daarna te wassen. Wat begon als een 

kledinginzamelingsactie en uitwisseling tussen kinderen uit Nepal en Australië is uitgegroeid tot een internationale 

dag. Marc Veekamp (IVN) heeft ModderDag in 2013 naar Nederland gehaald. Jaarlijks wordt, behalve in Nederland, 

ook in Nepal, Australië, Schotland, Engeland, Tanzania, Bangladesh, Mexico, Vlaanderen en de Verenigde Staten 

modderdag gevierd. En het aantal deelnemers aan ModderDag groeit ieder jaar. IVN volgt de datum van 

International Mud Day die elk jaar op 29 juni valt. Dit jaar valt ModderDag in Nederland op woensdag 29 juni. 
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Buiten spelen is buitengewoon belangrijk… Een gat in de lucht springen, hutten bouwen, rennen, klauteren en 

verstoppen. Buitenspelen maakt kinderen vrolijk en blij. Nog belangrijker: buitenspelen is een must voor ieder kind. 

Het prikkelt de fantasie en is goed voor de sociale vaardigheden, gezondheid en motoriek. Buiten spelen is 

belangrijk, maar in Nederland is dit niet altijd vanzelf sprekend.  

Gelukkig doen we er bij ’t Belhameltje en de Vrijbuiters alles aan om elke dag naar buiten te gaan! 

Zomervakantie  
 

Geef alvast de zomervakantieplanning  
aan ons door via Bitcare. 

 
 

2e Pinksterdag 
 

Maandag 6 juni zijn wij gesloten vanwege  
2e Pinksterdag 
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Het is steeds vaker mooi weer,  

de temperaturen lopen weer op.  
Tijd om er weer wat vaker op uit te gaan. 

 Sinds kort hebben wij voor de  
peuters een wandeltouw.  

Hierdoor kunnen we met alle peuters  
veilig op stap! En maken wij  

uitjes naar het park, naar de speeltuin  
of naar de bieb voor nieuwe boeken! 

 



Handige tips met betrekking tot de taalontwikkeling van uw peuter! Wisten jullie dat….  
• Het goed is om een naam op een tekening linksboven te schrijven  

• Als je samen gaat tellen altijd links gaat beginnen 

• Namen van peuters zonder hoofdletter geschreven mogen worden  

• Het goed is om, als ze er aan toe zijn, het alfabet fonetisch aan te leren.  

• Je de a dan uitspreekt als ah, de f als fffff, de m tussen de lippen, mmm en de z als het zoemen van een bij. 

 

Team samenstellingen 

 

Zoals jullie hebben gemerkt zijn er een paar 

verschuivingen geweest in onze teams. Waarom juist nu?  

In de corona periode hebben we gemerkt dat onze 

kleinschalige teams meer flexibeler kunnen zijn bij 

onvoorziene situaties of uitval van medewerkers. Meer 

flexibiliteit is dan ook een pré.  

 

Daarnaast vinden wij samenhorigheid en betrokkenheid 

in ons Weijdeland team belangrijk. Zo heeft iedere 

medewerker kwaliteiten en deze willen we graag 

optimaal kunnen inzetten en de expertises met elkaar 

delen. Elkaar inspireren heeft daarbij een belangrijk rol. 

Om dit te verwezenlijken zullen medewerkers op 

verschillende locaties werken van Weijdeland. Uiteraard 

met het vaste gezichten criteria hoog in het vaandel. 

 

‘Van elkaar kun je leren en samen kunnen we de 
kwaliteit versterken’. 

 

 
` 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zonnebrandcrème  
Nu de zon zich steeds vaker laat zien, willen 

we ’s ochtends ook graag snel naar buiten 
kunnen om te spelen. Zouden jullie daarom 

de kinderen al ingesmeerd bij ons willen 
brengen?  

Wij zorgen er voor dat de kinderen de rest 
van de dag ingesmeerd worden. 
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a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 



 
Ook met de allerkleinste  
voelen en ontdekken wij 

met verschillende kleuren  
verf. Hoe voelt dat? 

En wat gebeurt er al ik  
er met mijn hand  

door heen ga? 

Wat een plezier  
hebben wij! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij maken steeds vaker uitstapjes met de kinderen. Bijvoorbeeld naar de speeltuin, onderweg komen wij dan van alles tegen. 

Geiten en mooie bloemen!                   

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

 

Agenda 
 

Maandag 6 juni:  
2e Pinksterdag! 

Deze dag zijn we gesloten.  

Woensdag 8 juni: 
Nationale buitenspeeldag! 

 
Woensdag 15 juni: 

Tante Tuit bestaat 3 jaar! 
 

Zondag 19 juni: 
Vaderdag! 

 
Woensdag 29 juni: 

Nationale Modderdag!  
 

Denken jullie aan oude kleren 
en een schoon setje 

meenemen?  
 

Dank jullie wel : ) 
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Verschil BHV en EHBO?  

 

Zaterdag 30 april en 21 mei was het weer zover; medewerksters konden hun kennis m.b.t. EHBO en BHV weer 

opfrissen op de door ons jaarlijks georganiseerde cursusdag. Maar wat is eigenlijk het verschil tussen EHBO ’s en 

BHV ‘ers? Een EHBO’er is iemand die, zoals de naam het al zegt, de eerste hulp kan verlenen bij ongevallen. Dit 

zowel voor levensreddende eerste hulp als voor niet levensreddende eerste hulp zoals splinters, botbreuken, 

bloedneuzen, brandwonden, et cetera. In ons geval gaat het dus om kinder-EHBO. Een bedrijfshulpverlener (BHV’er) 

wordt opgeleid in (beginnende) brand bestrijden, alarmeren, ontruimen en communiceren en in het verlenen van 

levensreddende eerste hulp. Dit laatste betekent dat je leert te reanimeren (inclusief gebruik van de AED) en hoe te 

handelen bij actieve bloedingen, verstikking en verslikking. De BHV cursus is niet zozeer een uitbreiding op de EHBO 

cursus. Bij de EHBO cursus leer je meer vaardigheden met betrekking tot het verlenen van eerste hulp, terwijl je bij 

de BHV cursus naast het verlenen van eerste hulp ook leert om een pand te ontruimen en een beginnende brand te 

blussen. De BHV cursus biedt dus een iets gevarieerder pakket en is meer gericht op werksituaties.  

Wij hebben ervoor gekozen beide trainingen te geven, hoewel dit wettelijk (nog) geen eis is, maar ook hier geldt 

‘veiligheid voor alles!’ 

 

 

 

 
 

 


