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Hieperdepiep Hoera 

Feest op ’t Koetshuisje in 

februari! 

5 februari: Ivy-Rose wordt 1 jaar! 

17 februari: Jasper wordt 2 jaar! 

20 februari: Koen wordt 1 jaar! 

21 februari: Moos wordt 1 jaar! 

 

 

 

  

 

Vaste gezichten 

Bij de start van ’t Koetshuisje was één van onze doelen om zo min mogelijk wisselende gezichten  van 

personeel op ons verblijf te hebben. Zoals jullie weten en waarschijnlijk ook merken, is de verhouding van 

het aantal kinderen dat één leidster onder haar hoede mag hebben per 1 januari 2019 veranderd. Dit 

betekent nu vaak drie in plaats van twee medewerksters op één dag. Hoewel we vast blijven houden aan 

zoveel mogelijk vaste gezichten, zijn het aantal gezichten hierdoor wel toegenomen. Voordeel is 

natuurlijk wel, dat de kinderen nu nog intensiever zorg en aandacht van ons kunnen krijgen. En zo heeft 

ieder nadeel weer z’n voordeel ! 

 

Hallo Februari!  

In januari hebben we genoten van de nationale voorleesdagen! Verder 

hebben we ook volop sneeuwpret gehad!  

In de maand februari verwelkomen we Lisanne onze nieuwe collega!  

Uiteraard staat deze maand ook in het teken van Valentijnsdag en we 

bereiden ons al langzaam voor op de Carnaval! 

Veel lees- en kijkplezier!  

http://www.hetkoetshuisje.nl/
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Volop leuke activiteiten op ’t Koetshuisje!  

Van een heerlijke wandeling, tot peuterdans, tot fantasiespel!  

Winterwonderland 
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Leidsters in hart en nieren! 

Ons Koetshuis team is compleet en wat zijn we blij met ons team!  

Hier een verhaaltje van onze lieve leidsters: 

‘Ik vind het knap wat jij doet’ horen wij vaker. Het werken met kinderen... 

Wij vinden het niet knap, wij vinden het leuk. En een eer om voor die kleine nieuwe mensjes te mogen zorgen. 

Het is absoluut een hele verantwoordelijkheid, we weten heel goed dat we een groep vol oogappeltjes hebben. 

Aan het einde van de dag willen wij gewoon dat de kinderen een fijne dag hebben gehad, leuke dingen hebben 

gedaan en zich goed gevoeld hebben. 

Blije kinderen geven blije ouders en dus ook blije leidsters. 

Nemen wij ons werk mee naar huis? Jawel, soms wel. Niet letterlijk natuurlijk (Al is de verleiding soms wel groot 

hoor.) Nee, maar wel de gevoelens, de verhalen... meestal leuk, soms ook niet. 

Via een groepsapp houden we elkaar op de hoogte, ook op vrije dagen. Omdat we allemaal op 1 lijn willen 

zitten uiteraard, maar vooral ook omdat we om de kinderen geven. 

Leidster in hart en nier? Ook buiten de werkuren om? Wij denken van wel. 

Wij genieten van de kinderen om ons heen. Het gehuil van een pasgeboren baby. Het boze kindje op de vloer in 

de winkel, al krijsend en schoppend. De kleintjes goed ingepakt en stampend in een plas water. Wij houden ook 

van ondeugende kinderen, kinderen met een sprankel in de ogen. Eigenwijze kinderen, kinderen met pit... 

Bij verjaardagen en feestjes verwacht men vaak dat wij als leidster wel even 'op al de kinderen letten'.  

(Geeft niks, doen wij automatisch tóch wel). ;) Nou ja, alles met mate gelukkig. Wij hebben tot nu toe nog nooit 

een random kind op straat de neus afgeveegd, of de toet gepoetst bij een kind aan een tafel naast me bij de 

Mac. Laten we dat maar zo houden... 

Liefs Linda, Mayke, Sebrenne, Lisanne, Rachel en Roos! 

 

 

Wij wensen  

iedereen alvast……………. 

Maak er een bijzondere, gezellige, 

romantische, leuke dag van samen! 



  

  

 

Agenda 
 

5 februari 2019 

Oudercommissies overleg 

14 februari 2019 

Valentijnsdag 

4 maart 2019 

Carnaval op ‘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. 
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Ziek kindje wel of niet naar ons brengen? 

Elke kinderopvang heeft een eigen protocol met betrekking tot ziekte. Daarbij wordt gekeken naar het welbevinden 

van het zieke kind, maar ook naar de mogelijkheden van de leidsters om een ziek kind extra aandacht te geven en 

mogelijke consequenties voor de andere kinderen. De meeste kinderopvangorganisaties hanteren de regel dat een 

kind met koorts boven 38,5 graden Celsius niet op de kinderopvang kan zijn. De GGD geeft overigens aan de hoogte 

van de koorts geen maat is voor de ernst van de ziekte.       

Ook moet het kind aan het normale dagprogramma kunnen deelnemen. Daarbij is het vaak ook niet wenselijk dat de 

koorts verlaagd wordt door het geven van een zetpil en het kind alsnog naar de kinderopvang wordt gebracht.  Als 

je twijfelt of je kind te ziek is kun je het beste altijd even bellen om te overleggen met de leidster. 

 

Vrijdag 1 februari was de gezellige nieuwjaarsborrel op ’t Koetshuisje! Leuk dat jullie er waren! 😊 

Arbeidsparticipatie vrouwen groeit! 

De netto arbeidsparticipatie van alle vrouwen is in het derde kwartaal 

van 2018 gestegen, zowel ten opzichte van het vorige kwartaal als ten 

opzichte van het derde kwartaal van 2017.  

De netto arbeidsparticipatie van vrouwen tussen de 25 en 35 is 

gestegen naar 83,5% en blijft daarmee het hoogst onder vrouwen. Het 

gemiddelde aantal gewerkte uren van moeders is vrij stabiel. In het 

derde kwartaal werkten zij gemiddeld 26,6 uur per week, 0,1 uur meer 

dan in het tweede kwartaal van 2018. 

 


