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Volop sneeuwpret in afgelopen maand
We hebben er jaren op moeten wachten, maar de
afgelopen maand was het dat zover: sneeuwpret op
onze locatie.

Feest op ’t Koetshuisje in Maart!
9 maart: Rinze wordt 1 jaar!

Zowel buiten als soms ook binnen zorgde sneeuw voor
veel spelplezier.

13 maart: Onze Puck jarig!

Sleetje rijden, sneeuwpoppen maken of gewoon door
de sneeuw rollen.

Fijne verjaardag!

Hopelijk hoeven we de volgende keer niet meer zo lang
wachten en kunnen we de komende winter weer
opnieuw sneeuwpret beleven.
Welkom op ’t Koetshuisje
Lev!
Otis!
Veel speel plezier!

Zwangerschapsverlof…

Vrijdag 2 april gaat Mayke met verlof
en vervolgens met zwangerschapsverlof,
wij wensen haar alvast een heel fijn
verlof toe!

De week er na, vanaf maandag 5 april, is
Lisanne weer werkzaam.
Welkom terug Lisanne!
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GGD opnieuw tevreden over ‘t Koetshuisje
Ook in Coronatijd blijft de GGD de kwaliteit van
kinderdagverblijven jaarlijks toetsen. Enige aanpassing is
dat de inspecteur niet persoonlijk langs komt, maar door
middel van (telefonische) gesprekken de geleverde
kwaliteit te onderzoeken. Belangrijkste eindconclusie is
dat geconcludeerd kan worden dat men bij Het
Koetshuisje aan de getoetste voorwaarden van de Wet
kinderopvang voldoet.
Deze eindconclusie werd getrokken nadat geconstateerd
was dat het pedagogisch beleid aan alle wettelijke eisen
voldeed en alle medewerksters de juiste diploma’s in
hun bezit hadden. Ook het aantal ingeroosterde
medewerksters in verhouding met het aantal aanwezige
kinderen klopte met de voorschriften.
De GGD brengt dat ook weer een positief advies uit naar
de gemeente Arnhem. Het volledige rapport hebben wij
inmiddels op onze website geplaats en is voor iedereen
toegankelijk.

We stoppen met gebruik bekers en kommen van
bamboe
De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
adviseert om serviesgoed dat is gemaakt van bamboe
met melaminekunststof, zoals bekers en kommen,
niet langer meer te gebruiken.
Uit recent onderzoek blijkt namelijk dat het servies
stoffen afgeeft die schadelijk kunnen zijn voor de
gezondheid.
Wij dachten dat we duurzaam bezig waren, maar dit
blijkt dus niet het geval want melamine waaraan
bamboe is toegevoegd is niet makkelijk biologisch
afbreekbaar.
Wij maken op ’t Koetshuisje dus niet langer meer
gebruik van deze bekers en kommen.

Agenda
Vrijdag 19 maart
Nationale pannenkoeken dag
Zaterdag 20 maart
Start van de Lente!
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Sneeuwplezier bij ’t Koetshuisje!

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

