
 

 
 
                                                                                                                                       Raalte 29 augustus 2022 
Onderwerp: extra open op woensdag 
 
Geachte ouder(s)/verzorger(s), 
 
Momenteel is Kinderopvang Doerak alle werkdagen geopend, behalve de woensdag. Hierin gaat echter 
het één en ander veranderen, waarvan we u op de hoogte willen brengen middels deze brief.  
 
Peuterwerk Doerak:  
Momenteel draaien wij op maandag, dinsdag, donderdag en (sinds januari ook) op vrijdagochtend 
Peuterwerk in Luttenberg. De afgelopen maanden zagen wij de wachtlijst voor Peuterwerk echter 
enorm toenemen, waardoor nieuwe kinderen pas in het voorjaar van 2023 zouden kunnen starten. Om 
dit te voorkomen hebben we besloten om vanaf 26 oktober (na de herfstvakantie) op de 
woensdagochtend een extra dagdeel Peuterwerk te openen!  
 
Heeft u als nieuwe ouder belangstelling voor Peuterwerk- opvang op de woensdagochtend, dan horen 
we dit graag. Neemt u momenteel al peuterwerk ochtenden bij ons af, dan is er natuurlijk ook de 
mogelijkheid om ervoor te kiezen om één ochtend om te ruilen naar de woensdag (vol=vol).  
Voor alle vragen omtrent plaatsingen kunt u contact opnemen met klantbeheer KOOS: 0572-360185 / 
klantbeheer@kinderopvangkoos.nl 
 
Kinderdagverblijf en Buitenschoolse opvang Doerak:  
Op vrijdag zijn de jongste kinderen van Basisschool Esmoreit in unit 1 de hele dag vrij. We merken dat de 
belangstelling voor opvang op deze dag daardoor bij ons ook afneemt. Dit én het feit dat we op 
woensdagochtend een extra dagdeel Peuterwerk gaan open, heeft ons doen besluiten dat we op het 
Kinderdagverblijf en de Buitenschoolse opvang (bij voldoende aanmeldingen) ook de mogelijkheid 
aanbieden om vanaf 26 oktober opvang af te nemen op de woensdag (i.p.v. de vrijdag).  
Heeft u hierin interesse dan kunt u dit ook melden bij klantbeheer: 0572-360185 / 
klantbeheer@kinderopvangkoos.nl 
 
Goed nieuws! Vanaf heden gaan we de kinderen die al van kleins af aan opvang afnemen bij ons op 
Kinderdagverblijf Doerak voorrang bieden bij Peuterwerk. Als er een wachtlijst ontstaat garanderen 
we dus, dat er voor deze kinderen plek is bij Peuterwerk als ze 2,5 jaar oud worden.  
 
Voor alle overige inhoudelijke vragen over de opvang kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met mij 
via onderstaand telefoonnummer.  
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Olinka Oostewechel- Leenhouts 
Locatiemanager Doerak Luttenberg  
06-30305873/ o.oostewechel@kinderopvangkoos.nl 
Werkdagen: maandag en donderdag 8.30-13.30u/ dinsdag 8.30-16.30u/ vrijdag 8.30-11.00u 
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