Nieuwsbrief
De kinderen spelen weer volop buiten, er wordt buiten
gegeten en veel gewandeld in de omgeving! Daarnaast is
onze (speel)tuin opgeknapt en nog uitdagender geworden!
In juni staan er weer veel activiteiten op het programma: de
opa- en omaweek, de nationale buitenspeeldag, de
modderdag en nog veel meer! Veel lees- en kijkplezier!
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Juni 2019
Hallo Juni,

Kinderdagverblijf ’t Koetshuisje

Hieperdepiep Hoera
Feest op ’t Koetshuisje in juni!
14 juni: Lux wordt 2 jaar!

Welkom op ’t Koetshuisje lieve Vik!

Zomervakantie 2019
Zomervakantie ‘verlof’ aanvragen! Geef nu alvast de
zomervakantieplanning door via Bitcare!

Picknick in het park!
Op woensdag 15 mei 2019 organiseerden wij weer een
picknick in het park van 15.00 – 16.30 uur!
Het was een gezellige en mooie zonnige middag!

Een berichtje van onze Sebrenne
Goede vrijdag..
en dat was het voor ons zeker!
19 april 2019 (fantastisch datum) zijn wij trotse ouders geworden van onze 2e zoon genaamd Jack!
Na een snelle bevalling mochten wij al gauw naar huis om lekker te genieten van ons gezin.
Maandag 15 juli 2019 zal ik weer beginnen bij het Koetshuisje, ik mis al jullie lieve kindjes!
Maar tot die tijd geniet ik nog lekker van mijn verlof en mijn boys! 💙🍼👶🏼
Liefs Sebrenne
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Opa en Oma week op ’t Koetshuisje!
In de week van 17 juni t/m 21 juni 2019 organiseren wij een opa- en oma week.
De hele week zijn de opa’s en oma’s van harte welkom van 09:30 uur tot 10:30 uur, om onder
genot van een kopje koffie/thee, een kijkje te nemen op de groep van hun kleinkind/eren.
Om zicht te krijgen hoeveel opa’s en oma’s er komen, willen we jullie vragen, om vóór 10 juni
door te geven hoeveel opa’s en oma’s er komen en op welke datum/ochtend.
Jullie ontvangen vanaf vandaag een opgave formulier, deze kunnen jullie weer inleveren
op ’t Koetshuisje!
Wij hebben er zin!
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Workshop Kinder-EHBO
Met de oudercommissie is er besproken of het misschien een leuk idee is om een
avond ‘Kinder-EHBO’ te verzorgen. Daarvoor hebben wij jullie in de vorige
nieuwsbrief gevraagd of hier interesse voor is!
Afgelopen maand hebben wij hiervoor verschillende offertes voor opgevraagd voor
een workshop EHBO aan baby’s en kinderen. Voor deze workshop vanuit het Rode
Kruis is geen voorkennis vereist. De cursus kan gegeven worden in één dagdeel van 3
uur. De workshop kan gegeven worden voor minimaal 8 en maximaal 14 personen.
Na het volgen van deze workshop kun je:
o

De 4 stappen van EHBO toepassen
- Letten op gevaar
- De toestand van een kind / baby slachtoffer beoordelen
- Deskundige hulp inschakelen
- Hulpverlenen bij: bewusteloosheid (exclusief: reanimatie en AED),
verslikking, huidwond, verstuiking, brandwonden, hersenschudding en
vergiftiging.

De kosten voor deze workshop bedragen: € 55,- per persoon. De cursusprijs is
inclusief de kosten voor:
- Boekje ‘EHBO aan baby’s en kinderen’ van het Rode Kruis
- Bewijs van deelname voor alle actieve deelnemers
- Verzekering tijdens de lessen
- Presentatie- en didactische hulpmiddelen
- Diverse les en oefenmaterialen
- Reiskosten van de docent
- B.T.W. 21 %
Om de kosten zo laag mogelijk te houden is het een optie om alle deelnemers
afzonderlijk een factuur te sturen, die jullie bij jullie eigen ziektekosten verzekering
kunnen declareren. Kortom, alles op een rijtje….
Workshop EHBO aan baby’s en kinderen: de 7 meest voorkomende gevallen met
kinderen in en om het huis. Lesdag in overleg een avond af te stemmen, lestijden 3
uur aaneengesloten. Prijs € 55,- per persoon inclusief BTW
We zullen de komende week een aantal datums op hangen waarop jullie je kunnen
inschrijven! Mochten er nog vragen zijn, bel of mail gerust!

Agenda
Maandag 10 juni
2e Pinksterdag
‘t Koetshuisje gesloten

Woensdag 12 juni
Zondag 16 juni
Nationale Buitenspeeldag! Vaderdag!

Ma 17 t/m vrij 21 juni
Opa en oma week!

Vrijdag 28 juni
Nationale Modderdag!

