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Hieperdepiep Hoera 

Feest op ’t Koetshuisje in maart! 

12 maart: Liam wordt 1 jaar! 

6 maart: Daaf wordt 3 jaar! 

17 maart: Siebe wordt 3 jaar!  

 

  

 

Hallo Maart 
Op woensdag 20 maart start de Lente! We hebben er zin in! 

We maken onze moestuintjes alvast lente klaar! In februari 

hebben we een gezellige Valentijnsdag gehad. Deze maand 

vieren we Carnaval en gaat onze Sebrenne met 

zwangerschapsverlof! 

Veel lees- en kijkplezier!  

Zwangerschapsverlof…… 

Vrijdag 22 maart is de laatste werkdag  
voor onze Sebrenne!  

Vanaf maandag 25 maart heeft  
ze zwangerschapsverlof!  

 
Lieve Sebrenne,  
we wensen jou een hele fijne tijd! 

Babyspecialist cursus bestaande uit 8 

bijeenkomsten! In deze bijeenkomst kwam een 

lactatiekundige meer informatie vertellen over 

bevallingen, borstvoeding en nog veel meer! 

Hoera, Nore heeft een zusje; Lot!  
Van harte gefeliciteerd Ellen, Coen en Nore! 

http://www.hetkoetshuisje.nl/
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Happy Valentine @ ’t Koetshuisje! 

Carnaval @ ’t Koetshuisje! 
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Agenda 
 

4 en 5 maart 2019 

Carnaval op ’t 

Koetshuisje 

20 maart 2019 

Start Lente! 

25 maart 2019 

Onze Sebrenne met 

zwangerschapsverlof! 
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Passen en meten!  

#rekenprikkels 

Dansen met onze Roos!  
 

Wanneer onze invaller Roos op ’t 

Koetshuisje werkt geeft ze muziek en 

dans aan de kinderen! 

Spelen met klank en beweging is niet 

alleen erg leuk maar stimuleert ook de 

lichamelijk en geestelijke ontwikkeling. 

Muziek- en dansactiviteiten helpen 

dreumessen/peuters bij de ontwikkeling 

van hun cognitieve, sociaal-emotionele, 

creatieve, motorische én zintuigelijke 

kennis en vaardigheden! 

Wat willen kinderen van nu later worden? 

Dromen de meeste meisjes tegenwoordig nog steeds van een leven als prinses? En is brandweerman nog steeds 

het favoriete beroep onder jongens? De site fatherly.com besloot onderzoek te doen naar de toekomstdromen van 

kinderen. De uitkomst is verrassend. 

Voor het Fatherly Imagination rapport werden 500 kinderen onder de 10 jaar gevraagd naar hun toekomstdromen. 

Wat blijkt? De meeste meisjes dromen tegenwoordig van een beroep als dokter, terwijl jongens wel wat zien in 

carrière als topsporter.  Een baan als lerares staat bij meisjes op nummer 2, terwijl bij jongens ‘ik weet niet’ het 

meest gegeven antwoord is naast ‘topsporter’. 

Dit is hoe de top 3 droombanen van meisjes  / jongens onder de 10 jaar eruit ziet:  

1.Dokter   2.Lerares   3.Weet het niet 

En de top 3 droombanen van jongens: 

1.Topsporter   2.Weet het niet  3.Brandweerman 

 


