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Hieperdepiep hoera,  
feest op Tante Tuit! 

 
3 april: Revi wordt 3 jaar! 

5 april: Leah wordt 2 jaar! 

7 april: Liam wordt 1 jaar! 
9 april: Morris wordt 4 jaar! 

22 april: Dyonne wordt 2 jaar! 

 

Fijne verjaardag! 

 

Welkom op Tante Tuit 
Jort! 
Kenji! 
Rune! 

Veel speel plezier! 

Lente… 

De lente is weer begonnen!  

De kinderen spelen weer volop buiten, er wordt 

buiten gegeten en gewandeld in de omgeving.  

Daarnaast zijn we bezig om onze tuin weer zomer 

klaar te maken, voor nog meer speelplezier!  

Verschil BHV en EHBO?  

Zaterdag 13 en 20 maart was het weer zover; medewerksters konden hun kennis m.b.t. EHBO en BHV weer opfrissen 
op de door ons jaarlijks georganiseerde cursusdag (coronaproof).  
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 le-
vensreddende eerste hulp als voor niet levensreddende eerste hulp zoals splinters, botbreuken, bloedneuzen, brand-
wonden, et cetera. In ons geval gaat het dus om kinder-EHBO. Een bedrijfshulpverlener (BHV’er) wordt opgeleid in (be-
ginnende) 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 bloe-
dingen, 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 verle-
nen 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!’ 
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HET KARAKTER VAN EEN APRIL-KIND 

Is jouw kind in april geboren of ga je deze 

maand bevallen? Niet alleen het 

sterrenbeeld, ook de geboortemaand kan 

je wat meer vertellen over zijn karakter.  

Kind-uit-april doet wat ‘ie wil? 

Vurig, energiek, gepassioneerd en moedig 

zijn maar enkele kenmerken van je april-

baby. 

Kinderen die in april zijn geboren, weten 

wat ze willen en zo moet het gebeuren ook: 

je kind-uit-april doet wat ‘ie wil. Als hij 

ergens zijn zinnen op heeft gezet, is, hij niet 

te stoppen. Ze hebben veel energie en zijn 

altijd in a hurry. Want waarom zal je 

wachten als je ook gewoon kan doen? 

 

Schikreacties ouders beïnvloedt ook gedrag van kind 

Kinderen bij wie de lichamelijke reacties het meest synchroon lopen 

met die van de ouders , leren sneller door observatie dan minder 

sterk afgestemde kinderen., maar reageren ook het hevigst op een 

schrikreactie van hun vader of moeder. 

 

Normaal gesproken is dat heel nuttig, zoals in het geval van de 

kleuter die ziet dat zijn vader geschrokken zijn hand terugtrekt van 

de hete barbecue. 

Maar als een ouder panisch reageert op bijvoorbeeld een wesp of 

hysterisch doet bij onweer, dan neemt een ‘meevoelend’ kind dat 

ook gemakkelijk over. 

Dit zou kunnen verklaren hoe angststoornissen – die vaak in de 

kindertijd ontstaan – van generatie op generatie worden 

overgedragen. Wil je voorkomen dat je kind angstig wordt, let dan 

dus vooral op je eigen schrik- en angstreacties en blijf zo kalm 

mogelijk. 

 



 

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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Agenda 

 

Maandag 5 april 

2e paasdag (Tante Tuit gesloten) 

 

Maandag 19 april t/m vrijdag 23 april 

Koningsspelen! 

 

Dinsdag 27 april 

Koningsdag (Tante Tuit gesloten) 

 

 

Wij stimuleren veel de zelfstandigheid van de kinderen, dit 

door ze natuurlijk zo veel mogelijk dingen zelf te laten 

doen.  

 

Zo oefenen wij ook met het zelf smeren van de boterham! 


