
Maart… 

In februari hebben we genoten van 

Valentijnsdag en een gezellige carnaval 

achter de rug! De GGD is geweest en was 

weer tevreden over ’t Koetshuisje! Op 

vrijdag 20 maart start de Lente! 

Veel lees- en kijk plezier! 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Kinderdagverblijf ’t Koetshuisje 

Geert Grootestraat 6 

6822 HG Arnhem 

T. 026-7200945 

Web:  hetkoetshuisje.nl 

Email: info@hetkoetshuisje.nl 

 

 

Nieuwsbrief 
Maart 2020 

 

Hieperdepiep Hoera 

Feest op ’t Koetshuisje in maart! 

12 maart: Liam wordt 2 jaar! 

16 maart: Daaf wordt 4 jaar! 

17 maart: Siebe wordt 4 jaar! 

 

  

 

In deze maand moeten 

 we afscheid nemen van  

onze Daaf en Siebe.  

Wij wensen jullie heel veel 

plezier op de basisschool! 

Maar wij gaan jullie natuurlijk 

heel erg missen op  

’t Koetshuisje! 

Het was een geweldige tijd 

met jullie op ’t Koetshuisje! 

Dikke knuffel van ons! 

http://www.hetkoetshuisje.nl/


  

Korte nieuwsberichten en leuke weetjes!  

Pagina 2 

 

GGD weer tevreden over ’t Koetshuisje!  
 

Het onaangekondigde GGD onderzoek vond plaats op maandagochtend 10 februari 2020. De volgende domeinen 

zijn getoetst; Pedagogisch klimaat, personeel en groepen. Gedurende het inspectiebezoek heeft de 

toezichthouder een goed beeld van de pedagogisch praktijk gekregen. De beroepskrachten handelen conform het 

opgestelde pedagogisch beleid. De inzet en de uitvoering van de pedagogisch coaching en de werkwijze van de 

pedagogisch beleidsmedewerker binnen de kinderopvang is eveneens getoetst. De toezichthouder heeft alle voor 

dit onderzoek benodigde documenten beoordeeld.  

Conclusie; er wordt aan de getoetste kwaliteitseisen voldaan en hebben wij een goed en positief inspectierapport 

ontvangen. Dit rapport is te lezen op onze website www.hetkoetshuisje.nl onder het kopje ‘beleid’.  

Wij zijn weer zeer tevreden!  

 

 

Vaccinatie verplicht stellen voor alle kinderopvang 

Vaccinatie moet verplicht worden op alle kinderdagverblijven. Dat vinden de VVD en de SP in de Tweede Kamer. 

Zij komen met een eigen wetsvoorstel dat aanzienlijk verder gaat dan een eerder plan van D66. Het kabinet en de 

werkgevers bepleiten een heel andere aanpak. 

Dit is gericht op betere voorlichting aan ouders die hun kinderen niet willen vaccineren. 

Een eerder voorstel van D66, waarin kinderdagverblijven kinderen moesten kunnen weigeren die niet zijn 

gevaccineerd, stellen is inmiddels van de baan. De SP noemde dit plan een haastklus. ‘Als de vaccinatiegraad te 

laag wordt, moet je dat niet aan de markt van kinderopvang overlaten maar moet de overheid de norm stellen’, 

aldus SP-Kamerlid Maarten Hijink in dagblad Trouw. 

Op ’t Koetshuisje vragen wij in het plaatsingsgesprek of kinderen zijn gevaccineerd. Wij zijn ook voorstanders van 

het WEL vaccineren. Dit i.v.m. de veiligheid en risico’s voor de baby’s die nog niet alle inentingen hebben gehad bij 

de start van de opvang. 

 

Medewerkers kinderopvang krijgen 5,5% meer loon 

FNV Zorg & Welzijn heeft met werkgeversorganisaties BK en BMK afspraken gemaakt over een nieuwe cao voor de 

100.000 kinderopvangmedewerkers in Nederland. Medewerkers in de opvang krijgen in de cao-looptijd van 18 

maanden een structurele loonsverhoging van minimaal 5,5%.  

Voor medewerkers in de onderste schalen loopt dit zelfs op tot zo'n 6%. Ook voor stagiairs zijn er afspraken 

gemaakt; zij hebben weer recht op een stagevergoeding. Voorheen was dit nog optioneel en aan de werkgever 

om te bepalen. De nieuwe CAO treedt per 1 januari 2020in werking. 

‘t Koetshuisje had in de nieuwe tarieven van 2020 rekening gehouden met deze loonsverhoging. 

 

http://www.hetkoetshuisje.nl/


 

 

    

Agenda 
 

Vrijdag 20 maart:  
Start Lente  

 
Dinsdag 24 maart:  

Starten met zaaien in onze moestuinbakken!  
 

(*) In de maand april is Kim  
(vestigingsmanager) met vakantie.  

De mail wordt niet automatisch doorgestuurd.  
’t Koetshuisje is dagelijks te bereiken op:  

026 - 720 09 45 
Voor dringende vragen kunnen jullie contact 

opnemen met Walter: 06-19919911. 
 
 
 

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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Heerlijk ontdekken, voelen, spetteren en samen 

plezier maken met scheerschuim. Eén van onze 

favoriete activiteiten. Met scheerschuim werken is erg 

goed om de fijne motoriek van de kinderen te 

stimuleren. Eerst met de hele hand, dan met een 

vinger. Voelen, ontdekken maar ook al eerste 

tekeningen maken in het scheerschuim. 

Nog meer uitdaging in onze zandbak door middel 

van buizen. Het zand werd door de buis gedaan en 

kwam er aan de onderkant weer uit. We hebben er 

een kiepauto onder gezet zodat het zand verplaatst 

kan worden naar de zandbak! Beetje water erbij… 

Spelen met water en zand is veranderbaar en daardoor 

worden kinderen er creatief van! 

Linda, Lisanne en Cynthia hebben op zaterdag 15 

februari de jaarlijkse herhaling EHBO, BHV en 

kinderehbo gevolgd!  


