
Juni… 

Blij bij de herstart van de kinderopvang 

Sinds maandag  11 mei is het op alle opvanglocaties in 

Nederland weer een drukte van belang.  

In deze eerste weken was er extra aandacht voor het 

wennen, emotionele veiligheid en het creëren van een 

prettige omgeving. Er waren extra pedagogische 

richtlijnen opgesteld, ook voor ouders, om de kinderen 

snel weer een veilig en vertrouwd gevoel te geven. De 

kinderen kregen de ruimte om op het eigen tempo te 

wennen. 

Het was heerlijk om weer de groepen gevuld te zien 

met (bijna allemaal) blije kindjes. Het was goed te zien 

hoe kinderen zijn gegroeid in ontwikkeling en 

centimeters na 2 maanden! En ook veel blije ouders 

want sommigen hadden het zwaar de afgelopen 

periode. 

Voor iedereen was het wel even wennen aan de 

praktische afspraken en nieuwe regels en dit geldt 

zeker voor de looproutes. Iets meer schoonmaken, 

desinfecteren, handen vaker wassen et cetera hadden 

we natuurlijk ook al met de noodopvang. 

Voor de kinderen en ouders was het schakelen. Zeker 

voor ouders die geen gebruik konden maken van de 

noodopvang was het wennen aan de manier hoe ze de 

kinderen moesten afgeven. Het liefste wil je gewoon 

normaal doen en kinderen op een normale manier 

aannemen en overhandigen, maar dat zal voorlopig 

helaas niet kunnen. 

Gelukkig heeft iedereen begrip voor de extra 

maatregelen en begrijpen ouders waarom wij deze 

hebben moeten nemen. 
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Hieperdepiep Hoera 

Feest op ’t Koetshuisje in juni! 

3 juni: Hugo wordt 1 jaar! 

11 juni: Jason wordt 1 jaar! 

14 juni: Lux wordt 3 jaar! 

 

 

  

 

Welkom op ’t Koetshuisje: 

Sammy-Jo! 

Veel speelplezier gewenst! 

Mentorschap 

Momenteel zijn er een aantal medewerkers van  

’t Koetshuisje afwezig i.v.m. ziekte. Wij hopen 

natuurlijk dat ze weer snel beter worden. Lisanne 

is voor jullie voorlopig het vaste aanspreekpunt en 

neemt de taken van Linda over.   

Maartje en Cynthia die al enige tijd bij ons werken 

zullen tijdelijk meer worden ingezet om de zieke 

collega’s te vervangen. 

De taken van de mentoren worden tijdelijk 

overgenomen door Lisanne, Cynthia en Maartje. 

Dit blijft dus gewoon doorlopen, de observaties 

worden uitgevoerd en telefonisch worden de 10 

minutengesprekken besproken. 

http://www.hetkoetshuisje.nl/
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Welkom in ons team Frenky en Lotte!  

Een berichtje van onze lieve stagiaires van het afgelopen jaar….. 

Hallo allemaal, 
 
Met trots en blijdschap kan ik zeggen dat ik mijn  
opleiding succesvol heb behaald.  
Mede dankzij jullie is dat gelukt, bedankt daarvoor!  
Ik heb het erg naar mijn zin gehad op stage en  
ik kijk uit naar de toekomst aangezien ik gezellig bij ‘t Koetshuisje kom werken.  
We gaan er weer een leuke en leerzame tijd van maken!  
 
Groetjes, 
 
Frenky  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Lieve ouders, 

Ik wil jullie op deze manier laten weten dat ik mijn diploma heb behaald! 

En dat ik deze zomer nog blijf om te werken op ’t Koetshuisje.  

Na de zomer ga ik aan een nieuwe studie beginnen, pedagogiek op de HAN.  

Ik heb zin in de zomer om nog heel veel leuke en gezellig activiteiten te gaan  

ondernemen met jullie kinderen. 

 

Groetjes Lotte  

 

Kinderen met langdurige neusverkoudheid 

Kinderen met klachten als hoesten, neusverkoudheid of koorts mogen in coronatijd niet naar de kinderopvang. 

Maar dat geldt niet voor kinderen met chronische luchtwegklachten, zoals astma of kinderen met hooikoorts. 

Het is echter onwenselijk dat deze groep kinderen geen toegang hebben tot de kinderopvang. Daarom heeft het 

RIVM een handreiking  opgesteld voor kinderen met langdurige verkoudheid. 

Iedereen met klachten van hoesten en/of neusverkoudheid en/of koorts moet thuisblijven totdat de klachten ten 

minste 24 uur over zijn. Dit geldt niet voor kinderen met bekende chronische luchtwegklachten; zij mogen wel naar 

de kinderopvang. Dan gaat het bijvoorbeeld om kinderen met astma of hooikoorts. Het kind mag naar de opvang 

als het herkenbare klachten heeft, die passen bij de aandoening. Krijgt een kind nieuwe klachten, dan moet het 

thuisblijven. 

Zo nodig beoordeelt een aan de GGD verbonden jeugdarts of arts infectieziektebestrijding de situatie van het 

individuele kind, in overleg met ouders, kinderopvang en eventueel de huisarts of behandelend arts. Bij twijfel over 

de oorzaak van de klachten kan het kind getest worden om COVID-19 uit te sluiten of aan te tonen. 

Ook bij een kind met nieuw ontstane milde klachten, die langer dan een week aanhouden, kan een test uitgevoerd 

worden als dit consequenties heeft voor de opvang. 

 

 



 

Koetsje met paarden 

Tegenover ’t Koetshuisje ligt park Klarenbeek. Wie er nog nooit geweest is zal zich verbazen over de 

schoonheid ervan. De jonge bladeren van de grote beukenbomen staan te schitteren in de felle 

ochtendzon en de steile hellingen geven je het idee dat je midden op de Veluwe aan het wandelen bent. 

Op één van de vele smalle paadjes staat op een klein grasveld één verrassend speeltoestel. Toeval of niet 

maar het is een houten koetsje met twee houten paardjes ervoor. Wie komt op het idee om zo midden in 

het park dit ene toestel neer te zetten. Zou er een link zijn mij ons Koetshuisje. We zullen het misschien 

nooit te weten komen, maar leuk is het wel! 
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Agenda 
 

Maandag 1 juni:  
2e Pinksterdag,  

’t Koetshuisje gesloten 
 

Woensdag 10 juni: 
Buitenspeeldag 

 
Zondag 21 juni 

Vaderdag 
 

Maandag 29 juni 
Modderdag 

 
 

Fijn Pinksterweekend allemaal! 
 
 
 

 

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

Hoera! 

Onze Lisanne en Maartje hebben succesvol het certificaat 

‘Werken met Baby’s’ behaald! 

Gefeliciteerd toppers! 

#babyspecialisten 

Baby nieuwtje……. 

Super blij mag ik jullie vertellen dat ik, samen met mijn vriend Nick, in 

december ons eerste kindje verwachten. Af en toe wat gek in deze tijd, maar 

alles is helemaal gezond en het groeit al goed. 

Liefs Lisanne 
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