
Zomerkriebels 

De maand juli… zomer, de warmste tijd van het jaar!  
De natuur staat volop in bloei en het zonnetje straalt!  
 
In deze nieuwsbrief blikken wij terug op een geslaagde 
officiële opening en nemen we jullie mee met een kijkje 
achter de schermen hoe wij werken op Tante Tuit en  
verteld Kim over de studiereis naar Pistoia!  
 
Veel lees- en kijk plezier… 
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Geboorte!  

Wij feliciteren:  

Inge en Jan Willem  

met de geboorte van Lasse! 

 

Nieuwe wasbak bij de toiletjes 

Wauw, onze nieuwe wasbak op de 

bovenverdieping in de peutertoiletjes is 

opgehangen door Barts Installatietechniek! 

Het is super mooi geworden. Alles is gemaakt 

op de hoogte van de kinderen, zodat ze zelf de 

handen kunnen wassen.  
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Geslaagde officiële opening!  

Maud en Denise verrichten officiële openingshandeling! Het was gezellig druk tijdens onze officiële opening  van 

tante tuit op zaterdagmiddag 15 juni in Eibergen. ’s Ochtends had het nog behoorlijk geregend, maar ’s middags 

konden we met alle aanwezigen buiten in het zonnetje getuige zijn van hoe het tante tuit team bestaande uit 

Maud en Denise de officiële openingshandeling verrichtten. De openingshandeling bestond uit de tante tuit vlag 

aan de gevel te plaatsen, die voor deze gelegenheid was versierd met een slinger van echte tuitbekertjes. Na een 

paar pogingen lukte het de dames de vlaggenstok in de houder te plaatsen en onderstreepte vestigingsmanager 

dit feestelijke moment  met een confettikanon. Buurtbewoners, ouders, familieleden en zakelijke relaties konden 

daarna een gebakje nuttigen en een drankje drinken. Door het mooie weer kozen veel gasten ervoor om de 

buitenruimte op te zoeken om hier het openingsfeest voor te zetten. Een geslaagde middag en een goed begin van 

hopelijk succesvolle onderneming. 

Wij willen iedereen nogmaals bedanken voor de komst, lieve kaartjes, cadeautjes en bloemen!  
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Ontwikkelingsgesprekken 

Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich ontwikkelen door spelenderwijs te ontdekken, ervaren, beleven en te 

leren Beleidsmedewerker voor Belhamels Kinderopvang B.V. is Kim Kroekenstoel (vestigingsmanager). Als 

pedagogisch beleidsmedewerker is zij verantwoordelijk voor de vertaling van het pedagogisch beleid naar de 

praktijk. Hierbij wordt vooral gelet op de praktische uitvoering van het beleid.  

Zo ziet jaarlijks onze planning  op ’t Belhameltje eruit: 

Januari: Individueel jaargesprek 

In dit gesprek wordt terug gekeken naar de beoordeling in december en er worden nieuwe taken / leerdoelen 

opgesteld voor het komende jaar om vereiste competenties te verbeteren. 

Juni: Individueel functioneringsgesprek 

In dit gesprek wordt het functioneren van het eerste half jaar besproken ook naar aanleiding van de coaching 

gesprekken op de groep. Voor dit gesprek werkt de pedagogisch beleidsmedewerker op de groep en bespreekt daar 

de ontwikkeling. 

Oktober: Groepsniveau pedagogische kwaliteit meten:  

In het centraal overleg in oktober wordt gezamenlijk gereflecteerd op de pedagogische kwaliteit op groepsniveau. 

Per groep worden jaarlijks instrumenten ingezet om de kwaliteit van de groep objectief te kunnen meten. In mei 

2019 hebben Chantal en Mie dit uitgevoerd. 

December: Individueel beoordelingsgesprek:  

Eénrichtingsverkeer gesprek, de jaarlijkse beoordeling. Zowel vereiste competenties worden beoordeeld alsook de 

wijze waarop de pedagogisch medewerkster door middel van het uitvoeren van taken hieraan gewerkt heeft. 
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Studiereis naar Pistoia in Italië 

Van zondag 26 mei tot woensdag 29 mei ben ik (Kim Kroekenstoel) op studiereis geweest naar Pistoia en Italië! 

Tijdens de studiereis hebben we 4 verschillende kinderdagverblijven en kleuterscholen bezocht. Reggio Emilia is een 

bekende pedagogische benadering van kinderen tot een jaar of 6, ontwikkeld in de Italiaanse stad Reggio Emilia. 

Deze aanpak heeft een grote invloed gehad op professionals in vele landen. Ook in Pistoia zijn ze geïnspireerd 

geraakt door het gedachtegoed van Reggio. Educatie, ontwikkeling, cultuur, socialisatie en de sociale omgeving 

staan centraal in visie van Pistoia. Sleutelbegrippen in hun werkwijze zijn:  

 

   -  Relatie met de familie en ouderbetrokkenheid; 

  -  De voorbereidende en uitnodigende speelomgeving (inrichting); 

  -  Het competente kind en de brede ontwikkeling van kinderen;  

  -  Betrokkenheid op de samenleving door veel uitstapjes naar de stad te maken;  

  - Documentatie en communicatie over de visie, werkwijze en activiteiten; 

  -  Het centrum maakt onderdeel uit van de gemeenschap. 

De centra spelen een belangrijke rol in de socialisatie van de kinderen, het ontmoeten van andere kinderen. Er zijn 

veel kinderen die geen broertjes of zusjes hebben. Het contact tussen de kinderen staat centraal in hun werkwijze. 

De centra kenmerken zich door hele stabiele groepen. Kinderen komen 5 dagen in de week en ze stromen na de 

zomervakantie in. Dat is het enige moment van instroom. Met uitzondering van de babygroep. Opmerkelijk is dat de 

centra geen hoofd kennen maar met zelfsturende team werken. Alle centra hebben dezelfde doelen, visie en 

werkwijze maar zijn wel verschillend door de teams die er werken of de accenten die worden gelegd. Ze vormen 

samen een netwerk. 

Wat mij erg inspireerde was de inrichting van de ruimtes, het pedagogisch documenteren, het tentoonstellen van 

de werkjes van de kinderen. Opvallend is dat ze daar ook met verschillende ruimtes werken, zoals wij ook op Tante 

Tuit hebben (de rustige-, huiselijke- en ontdekkende leeromgeving). Het werken met natuurlijke en open 

materialen. De lichttafel is een ‘must have’, deze krijgen wij voor onze peuters in de ontdekkende leeromgeving. 

Kortom, het was een zeer inspirerende en unieke kennismaking met de bijzondere pedagogiek en werkwijze in de 

kinderopvang en voorschoolse educatie. Deze ervaringen en inspiratie hoop ik ook bij Tante Tuit in de praktijk te 

kunnen brengen samen met Maud en Denise! 

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

 

 


