
Juli… 

We gaan een bijzondere zomer tegemoet! 

Op maandag 13 juli begint in onze regio de 

schoolvakantie en zal duren tot 23 augustus. Onze 

eerste en hopelijk laatste zomervakantie in corona 

tijd. Maar volgens velen kan het normale leven pas 

weer terug keren als er een vaccin gevonden is 

tegen het virus. Er is nog geen medicijn om ons van 

Covid-19 te genezen, en ook geen vaccin om te 

voorkomen dat we het krijgen. Er wordt door 

wetenschappers keihard gewerkt om deze twee 

eieren van Columbus te vinden. 

Zoals het er nu naar uitziet kunnen we gelukkig wel 

op vakantie. Zowel in eigen land als in het 

buitenland. Er even tussenuit kan een mens best 

goed doen na zo’n vreemde periode als we met 

elkaar achter de rug hebben. Het virus beleeft 

hopelijk ook een zomerdipje en tegen iedereen 

zeggen we “Blijf gezond ook op vakantie en kom 

vooral ook weer gezond terug!” 

Het team van ’t Koetshuisje wenst jullie een hele 

fijne zomervakantie met veel zonnestralen en 

ontelbare gezellige momenten met elkaar. 
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Hieperdepiep Hoera 

Feest op ’t Koetshuisje in juli! 

10 juli: Dana wordt 1 jaar! 

26 juli: Mattias wordt 3 jaar!  

27 juli: Filou wordt 2 jaar! 

 

17 juli: Onze Kim is jarig! 

19 juli: Onze Frenky is jarig!  

 

Vakantie overzicht medewerkers:  

Kim: 13 juli t/m 7 augustus 

Lisanne: 20 juli t/m 24 juli & 17 t/m 28 augustus 

Cynthia: 24 juli t/m 14 augustus 

Frenky: niet in de zomervakantie 

Lotte: 29 juli t/m 7 augustus  

Mervenur: niet in de zomervakantie 

    

http://www.hetkoetshuisje.nl/
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Maatregelen Corona bedreiging voor warme overdracht 

Helaas kunnen wij niet anders dan de richtlijnen die de GGD ons oplegt met betrekking tot het Coronavirus braaf te 

volgen. Wij begrijpen natuurlijk zelf ook wel de noodzaak hiervan, maar tegelijkertijd beseffen wij dat hierdoor het 

oh zo belangrijke contact met de ouders op een lager pitje komt te staan. 

Ouders geven hun kinderen via een speciale looproute af bij de voordeur en mogen het gebouw niet binnen. Het 

nieuwe normaal, maar hopelijk niet voor lang want de nieuwe situatie maakt het voor pedagogisch medewerksters 

en ouders moeilijker om een goede afstemming over het kind te behouden. 

Maar het grootste risico van deze periode is dat het contact met ouders op laag pitje komt te staan. En dit is noch 

in het belang van kind en ouders, noch dat van de organisatie.  

Even rustig bijpraten over je kinderen bij het brengen of ophalen van het kind is er niet meer bij en dat was toch 

altijd wel een gekoesterd ritueel waar wij veel waarde aan hechten. Het is nu aan ons als organisatie om nieuwe 

manieren te bedenken om de warme overdracht tussen thuis en opvang te regelen. Wij zijn hierover ook zeker in 

gesprek gegaan met de oudercommissie om ook naar hun ideeën hierover te vragen.  

De tien-minutengesprekken gaan we weer langzaam oppakken en in plannen! Het mentorschap is opnieuw 

ingedeeld. Frenky en Cynthia zullen z.s.m. contact met jullie opnemen om ook bijvoorbeeld een 

kennismakingsgesprekje in te plannen. Uiteraard met de gepaste 1,5 meter afstand van elkaar. 

 



 

Agenda Juli 

 
Thema “Ruimte” 

 
Maandag 13 juli 

Start zomervakantie 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

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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Leespluim voor boek over een vos 

'Eén vos' van Kate Read heeft de leespluim voor de 

maand juni gekregen. 

De Leespluim is een bekroning van kwalitatief goede 

en veelzijdig bruikbare boeken voor jonge kinderen 

(0-6 jaar). Doel van de Leespluim is om goede boeken 

onder de aandacht te brengen van professionals die 

werken met jonge kinderen in de kinderopvang.  

De Pluim gaat dit keer dus naar een spannend boek,  

waarop kinderen lekker kunnen meebewegen en 

geluiden maken. De kinderen kunnen bijvoorbeeld 

tijdens of na het lezen laten zien dat zij honger 

hebben (bijvoorbeeld over hun buik wrijven). Ook 

kunnen ze sluw kijken, sluipen en kloppen, 

bijvoorbeeld op de grond) 

Hier een ondeugend kijkende vos op het omslag is al 

een voorproefje:  

 

 

Kinderopvangtoeslag voor 2021 met 3,5 procent 

omhoog 

Jaarlijks worden de maximaal te vergoeden bedragen 

van de kinderopvangtoeslag per uur geïndexeerd. Dit 

betekent dat ouders, afhankelijk van hun inkomen, 

maximaal recht hebben op deze vergoeding. In 2021 

zal de te vergoeden uur prijs waarschijnlijk met 3.5% 

worden verhoogd, wat gunstig is voor ouders. 

Ook de toetsingsinkomens van de inkomensgroepen 

zijn met ingang van 1 januari geïndexeerd. De 

toetsingsinkomens worden naar verwachting verhoog 

met 2,07 procent. Ook dit is heeft een gunstig effect 

voor ouders op wat zij voor kinderopvang moeten 

betalen. 

 


