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Hieperdepiep Hoera 

Feest op ’t Koetshuisje in april! 

Onze Lisanne is jarig op 12 april! 

20 april: Jinthe wordt 2 jaar! 

 

  

 

Kinderopvang vitale sector 

De kinderopvang is sinds 16 maart een vitale sector; 

pedagogisch medewerkers blijken onmisbaar tijdens de 

corona crisis. Ouders werkzaam in cruciale beroepen 

kunnen dankzij onze pedagogisch medewerkers hun 

werk blijven doen.  

Door deze corona crisis realiseren mensen dat 

kinderopvang branche van groot belang is voor onze 

maatschappij.  

Bij het benaderen van ouders om noodopvang of hulp 

aan te bieden, komen verschillende uitdagingen op ons 

pad. Als kinderopvangorganisatie blijven wij daarom 

kritisch kijken naar de kwaliteit en capaciteit die wij 

kunnen bieden. Ineens een grote groep kinderen uit het 

speciaal basisonderwijs opvangen op de BSO, terwijl 

deze doelgroep normaal niet wordt opgevangen op onze 

locatie is niet reëel. Daar zijn de kinderen én de 

pedagogisch medewerkers niet bij gebaat.  

Wij blijven ook binnen de teams in de 

kinderdagverblijven met elkaar in gesprek: wat vinden zij 

zelf nog verantwoord om op te vangen? Denk daarbij aan 

groepsgrootte. 

Dankzij het Kabinet blijft het financieringsstelsel in tact. 

Ouders blijven de kinderopvangtoeslag ontvangen, ook 

als ze op dit moment geen kinderopvang afnemen. En ze 

worden gecompenseerd voor de ouderbijdrage, mits de 

rekening volledig betaald blijft. Dit blijft ook na 6 april 

nog het geval.  

 

Geboorte!  

Wij feliciteren Mary, Marcus & Ivy-Rose met de 

geboorte van Sammy-Jo!  

Wij feliciteren Aukje, Stephan & Koen met de 

geboorte van Lotte!  

 

Blijf gezond  

en hopelijk tot snel  

op ‘t Koetshuisje! 

 

http://www.hetkoetshuisje.nl/
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Wij hopen alle lieve kinderen weer snel te zien op ’t Koetshuisje, zodat we weer heerlijk kunnen buitenspelen, 

wandelen, knoeien met scheerschuim, vele verhalen kunnen voorlezen en samen dansen! Blijf gezond allemaal! 

Ook de komende weken zullen wij jullie weer leuke tips, filmpjes en berichtjes blijven sturen… 

Agenda 

April: Oudercommissie overleg is momenteel uitgesteld, nieuwe datum nog niet bekend.  

Maandag 13 april: 2e Paasdag (‘t Koetshuisje gesloten!)  

Maandag 27 april: Koningsdag (‘t Koetshuisje gesloten!) 

 

(*) In de maand april is Kim (vestigingsmanager) afwezig.  
De mail wordt niet automatisch doorgestuurd.  

’t Koetshuisje is dagelijks te bereiken op: 026-7200945 

Voor dringende vragen kunnen jullie contact opnemen met  

Walter: 06-19919911 of walter@belhameltje.com  

Of Maud: 0545-725815 of tantetuit@gmail.com 

mailto:tantetuit@gmail.com

