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Lente kriebels…
Hoera, de zon schijnt! Hoera, onze Mayke heeft een zoon
Lowen! In deze nieuwsbrief blikken we terug op de
activiteiten in mei.
In juni hebben we weer leuke dingen op de agenda
staan, de nationale Buitenspeeldag en de nationale
Modderdag!
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Feest op ’t Koetshuisje in juni!
11 juni: Jason wordt 2 jaar!
14 juni: Lux wordt 4 jaar!
Fijne verjaardag!

Veel lees- en kijk plezier!

Wij feliciteren;
Milou, Rutger en Moos met de geboorte van
Vlora!
Onze Mayke en Niek met de geboorte van
Lowen!
Veel geluk, liefde en gezondheid toegewenst!

Welkom op ’t Koetshuisje
Frenkie!
Veel speelplezier!
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Zomervakantie 2021
Het duurt nog even…
Mochten jullie al vakantieplannen hebben,
willen jullie het ons laten weten?
Jullie kunnen de ‘verlof’ aanvragen
indienen via Bitcare.
Dank jullie wel!
PS: Willen jullie de kinderen op zonnige
dagen ook alvast insmeren met
zonnebrandcrème?

Dinsdag 29 juni is het weer Modderdag!
In 2009 op een World Forum bijeenkomst is het idee voor International Mud Day ontstaan, met als doel kinderen de
noodzakelijke positieve natuurervaringen te geven. De kinderen ervaarden overal ter wereld andere uitdagingen
om met modder te kunnen spelen in hun eigen omgeving. Waar op de dorre zandvlakten van Perth, Australië weinig
modder te vinden is en een cultuur heerst van 'niet vies willen worden', was in Nepal meer dan genoeg modder
maar hadden kinderen onvoldoende kleding om deze vies te kunnen maken en daarna te wassen. Wat begon als
een kledinginzamelingsactie en uitwisseling tussen kinderen uit Nepal en Australië is uitgegroeid tot een
internationale dag. Marc Veekamp (IVN) heeft ModderDag in 2013 naar Nederland gehaald. Jaarlijks wordt, behalve
in Nederland, ook in Nepal, Australië, Schotland, Engeland, Tanzania, Bangladesh, Mexico, Vlaanderen en de
Verenigde Staten modderdag gevierd. En het aantal deelnemers aan ModderDag groeit ieder jaar.
IVN volgt de datum van International Mud Day die elk jaar op 29 juni valt. Dit jaar valt ModderDag in Nederland op
dinsdag 29 juni 2021.

Agenda
Woensdag 9 juni
Nationale buitenspeeldag!
Zondag 20 juni
Vaderdag
Alvast een fijne Vaderdag allemaal!
Dinsdag 29 juni
Nationale Modderdag!
Trekken jullie oude kleren aan en nemen jullie een
schoonsetje kleren mee naar ’t Koetshuisje?
Dan kunnen we lekker vies worden…
De in deze nieuwsbrief genoemde informatie is onder voorbehoud en ondergeschikt aan toekomstige (wets-)wijzigingen. Er kunnen derhalve geen rechten aan worden ontleend.

