
Februari… 

In januari hebben we genoten van het 

prentenboek van het jaar ‘Mopper eend’ 

tijdens de nationale voorleesdagen! 

Blikken we terug op een gezellige 

nieuwjaarsborrel op vrijdag 31 januari! 

En sloten we thema ‘winter’ af! 

In februari staat Valentijnsdag en 

Carnaval op onze planning!  

Daarnaast starten we met een nieuw 

thema: ‘Jungle’!  

Veel lees- en kijk plezier! 
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Hieperdepiep Hoera 

Feest op ’t Koetshuisje in januari! 

5 februari: Ivy-Rose wordt 2 jaar! 

17 februari: Jasper wordt 3 jaar! 

20 februari: Koen wordt 2 jaar! 

21 februari: Moos wordt 2 jaar! 

25 februari: Lot wordt 1 jaar! 

  

 

Welkom op ’t Koetshuisje 

Abel! 

Veel speelplezier gewenst… 

http://www.hetkoetshuisje.nl/
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Verschil BHV en EHBO? 

Zaterdag 18 januari was het weer zover; alle 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 alle medewerksters beide trainingen te 

geven, hoewel dit wettelijk (nog) geen eis is, maar ook hier geldt 

‘veiligheid voor alles!’ 

 

Onze Lisanne en Linda 

volgen de herhalingslessen 

op zaterdag 15 februari! 

 

Tevredenheidsonderzoek! 
 

In februari ontvangen jullie vanaf maandag 3 februari per gezin een 

tevredenheidsonderzoek! Wij hopen dat jullie tijd willen vrij maken 

om deze vragenlijst in te vullen.  

Door middel van deze vragenlijst bieden wij jullie de mogelijkheid 

om jullie mening te geven en zo jullie steentje bij te dragen aan de 

kwaliteit van ’t Koetshuisje!  

De resultaten worden gebruikt om de kwaliteit van onze 

kinderopvang te verbeteren. 

 

De vragenlijsten kunnen tot uiterlijk 17 februari 2020 ingeleverd 

worden. De vragenlijsten kunnen ingeleverd worden op ’t 

Koetshuisje of achterlaten in onze brievenbus bij de Zoen en Zoef 

zone, nummer 6! 

Alvast dank jullie wel voor de tijd!  

Filmpje Bitcare! 
 

Wij werken met een oudercommunicatie 

app Bitcare! In samenwerking met Bitcare 

is er een promotie filmpje gemaakt op ’t 

Koetshuisje met in de hoofdrol onze eigen 

Daaf, Linda en moeder Kelly! 

Bekijk het filmpje op onze website:  

www.hetkoetshuisje.nl 

http://www.hetkoetshuisje.nl/


 

Korte nieuwsberichten en leuke weetjes!  
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10 minuten gesprekken 

In 2020 krijgen de 10 minutengesprekken een 

andere tijdsplanning. Niet meer collectief in 

bijvoorbeeld de maand oktober, maar nu 

individueel gepland rondom de verjaardag van uw 

kind.  

De mentor van uw kind blijft degene die met u 

deze gesprekken voert. Dus wordt u binnenkort 

uitgenodigd voor zo ’n gesprek en denkt u ‘vreemd 

we hebben er toch pas één in oktober gehad dan 

weet u de reden hiervan. Twee keer per jaar 

worden alle kinderen geobserveerd; bij 6 maanden, 

12 maanden, 18 maanden tot 4 jaar!  

In Bitcare onder het kopje ‘relaties’ kunnen jullie 

zien we de mentor is.  

Dit is Linda, Mayke, Lisanne of Sebrenne! 

 



 

 

    

Agenda 
 

14 februari: Valentijnsdag 
 

24/25 februari: Carnaval  
 
 
 
 

 
 

De in deze nieuwsbrief genoemde informatie is onder voorbehoud en ondergeschikt aan toekomstige (wets-)wijzigingen. Er kunnen derhalve geen rechten aan worden ontleend. 
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We staan in het tijdschrift Kinderopvang! Activiteitenplekken inrichten, onze 

ontdekkende leeromgeving. Foto gemaakt door Kelly Tofohr! 

Nieuwe uitdagingen in onze tuin 

voor nog meer speelplezier en ontdekkingen! 


