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Hieperdepiep hoera,
feest op Tante Tuit!
11 mei is onze Sanne jarig,
19 mei is onze Myrthe jarig en
25 mei is Lynn jarig!

Felicitatie
Wij feliciteren Kelsey, Bart en Maysen met de geboorte van
Joey!
Wij wensen jullie veel geluk, gezondheid en liefde toe samen.

11 mei: Mick 2 jaar!
14 mei: :Lauren 3 jaar!
17 mei: Joep 1 jaar!
19 mei: Willem 2 jaar!
19 mei: Davina 2 jaar!
23 mei: Finn 1 jaar!
24 mei: Lucas 1 jaar!
26 mei: Jay 1 jaar!
27 mei: Otis 3 jaar!
Fijne verjaardag!
Maak er een
gezellig feestje van…
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Verschil BHV en EHBO?
Zaterdag 30 april en 21 mei is het weer zover; medewerksters kunnen hun kennis m.b.t. EHBO en BHV weer opfrissen op
de door ons jaarlijks georganiseerde cursusdag. Maar wat is eigenlijk het verschil tussen EHBO ’s en BHV ‘ers? Een EHBO’er
is iemand die, zoals de naam het al zegt, de eerste hulp kan verlenen bij ongevallen. Dit zowel voor levensreddende eerste
hulp als voor niet levensreddende eerste hulp zoals splinters, botbreuken, bloedneuzen, brandwonden, et cetera. In ons
geval gaat het dus om kinder-EHBO. Een bedrijfshulpverlener (BHV’er) wordt opgeleid in (beginnende) brand bestrijden,
alarmeren, ontruimen en communiceren en in het verlenen van levensreddende eerste hulp. Dit laatste betekent dat je
leert te reanimeren (inclusief gebruik van de AED) en hoe te handelen bij actieve bloedingen, verstikking en verslikking. De
BHV cursus is niet zozeer een uitbreiding op de EHBO cursus. Bij de EHBO cursus leer je meer vaardigheden met
betrekking tot het verlenen van eerste hulp, terwijl je bij de BHV cursus naast het verlenen van eerste hulp ook leert om
een pand te ontruimen en een beginnende brand te blussen.
De BHV cursus biedt dus een iets gevarieerder pakket en is meer gericht op werksituaties.
Wij hebben ervoor gekozen beide trainingen te geven, hoewel dit wettelijk (nog) geen eis is, maar ook hier geldt

‘veiligheid voor alles!’

Een activiteit geïnspireerd door de studiereis in Zweden

Na een roerige periode rondom Corona, met zelfs een week sluiting,
komt steeds meer het zonnetje in het zicht en verdwijnt corona gelukkig
steeds meer naar de achtergrond. Om ervoor te zorgen dat er zoveel mogelijk
vaste gezichten te zien zijn bij Tante Tuit, zal Anik het team Tante Tuit
komen versterken. Wijzigt hierdoor jullie mentor dan is het in de
loop van de maand mei zichtbaar in Bitcare.
We willen alle ouders/verzorgers en de medewerkster enorm bedanken
voor jullie geduld, begrip en medewerking!
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We zijn volop bezig met het stimuleren
van de zelfredzaamheid van de peuters!
Tip: de peuters een hemd en onderbroek
aan te doen i.p.v. een romper zodat ze
zichzelf gemakkelijker kunnen redden
wanneer ze naar het toilet gaan.

Feestdagen
Op donderdag 26 mei (Hemelvaartsdag)
zijn we gesloten!

Activiteiten verzinnen voor de kinderen doen
we elke dag, maar wat zou het toch ontzettend
leuk zijn om ook ouders, opa's, oma's of die
coole buurman in te kunnen schakelen!
Heb jij een tof beroep? Ben jij die stoere politieagent of
brandweerman? Of kan je zomaar langskomen met een
ambulance of trekker? Bespeel je een instrument? Lees je
graag voor? Weet je veel over tuinieren of
kriebelbeestjes? Mogen we op de boerderij of in de
winkel op bezoek komen?
Er zijn zoveel leerzame activiteiten te bedenken voor
onze kinderen.
Wij horen heel graag of er enthousiaste mensen zijn met
interessante ideeën die ons hiermee willen helpen laat
het weten via sharon.hamer@weijdelandkinderopvang.nl
Samen maken we het leuk!

Agenda
Meivakantie:
30 april t/m 8 mei!
Zondag 8 mei
Moederdag!
Donderdag 26 mei:
Hemelvaartsdag, gesloten!
De in deze nieuwsbrief genoemde informatie is onder voorbehoud en ondergeschikt aan toekomstige (wets-)wijzigingen. Er kunnen derhalve geen rechten aan worden ontleend.

