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Hieperdepiep Hoera 

Feest op ’t Koetshuisje in mei! 

3 mei: Zef wordt 2 jaar! 

10 mei: Féline wordt 1 jaar! 

11 mei: Arthur wordt 1 jaar! 

26 mei: Lemar wordt 1 jaar! 

30 mei: Nore wordt 2 jaar! 

 

 

  

 

Hallo Lente,  

De lente is weer begonnen! De kinderen spelen weer volop 

buiten, er wordt buiten gegeten en veel gewandeld in de 

omgeving! Daarnaast is onze (speel)tuin opgeknapt en nog 

uitdagender geworden! Voor nog meer speel plezier! 

Veel lees- en kijkplezier! 

Hoera, onze Merve blijft voorlopig nog bij ons op ’t Koetshuisje!  

Gefeliciteerd met het behalen van je diploma gespecialiseerd pedagogisch medewerkster! 

Hoera, onze Sebrenne is 
bevallen en heeft een 
prachtige zoon Jack! 

Van harte gefeliciteerd met de 
geboorte van jullie zoon en 
broertje!! Wij wensen jullie 

heel veel liefde, geluk, 
gezondheid en plezier toe 

samen! 

In de volgende nieuwsbrief zal 
Sebrenne een stukje schrijven! 

<<<< 

Ons nieuwe speelhuisje 
in onze tuin  
is bijna klaar! 

Heerlijk klimmen en 
klauteren in onze tuin! 

Voor nog meer 
speelplezier!  

<<<< 

http://www.hetkoetshuisje.nl/
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Hoera! Linda, Mayke en Sebrenne zijn geslaagd voor de cursus ‘Werken met baby’s’!  

Vanaf 2023 moeten alle beroepskrachten die met 0-jarigen werken over een diploma, certificaat of cijferlijst 

beschikken, waaruit blijkt dat specifieke scholing voor baby-opvang is gevolgd die voldoet aan alle criteria. Op 

dinsdag 11 september 2018 heeft Kim de ‘train de trainer cursus van het Nederlands Jeugdinstituut (NJI) gevolgd 

en het certificaat behaald. Deze training voldoet aan de wettelijke criteria.  

 

Deze training helpt de deelnemer zes interactievaardigheden beter te kennen en uit te voeren. Daarnaast besteedt 
de training aandacht aan: de groepsruimte, het speelgoedmateriaal en de samenwerking tussen collega’s en met 
ouders.  
Na de training weten deelnemers wat belangrijk is in de opvang van baby’s en beschikken ze over vaardigheden 
om de kwaliteit van de babyopvang op de groep te verbeteren. 
 
De training 'Werken met baby's' bestaat uit acht bijeenkomsten: 

1. visie op baby's en babyopvang 
2. het bieden van emotionele ondersteuning 
3. respect voor autonomie 
4. structuur en continuïteit 
5. zeggen wat je doet, benoemen wat je ziet 
6. ontwikkelingsstimulering en het begeleiden van interacties 
7. een veilige en uitdagende speelomgeving creëren 
8. samenwerken met ouders en collega's: uitwisselen en afstemmen. 

De training is opgebouwd volgens de principes van 'ervarend leren'. U krijgt theorie en gaat daar mee oefenen. De 
afwisselende werkvormen vragen om een actieve inzet. De deelnemer moet voor elke bijeenkomst huiswerkop-
drachten maken. 

Op ’t Koetshuisje zijn wij in de 2e week van januari 2019 gestart met deze training, zodat alle medewerksters dit 
certificaat zullen behalen. Voor meer verdieping in de cursus wordt een bijeenkomst georganiseerd is  
samenwerking met een lactatiekundige. De eerste drie pedagogisch medewerksters van ’t Koetshuisje hebben  
succesvol dit certificaat behaald. Dit zijn: Linda, Mayke en Sebrenne.  

Gefeliciteerd Linda, Mayke en Sebrenne! 
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Gezonde, verse én lekkere maaltijden voor ouders Koetshuisje! 

Bij de opstart van ’t Koetshuisje was een diepgewortelde wens om ouders de dagelijkse service van een 

gezonde, verse én lekkere maaltijd aan te kunnen bieden, die zij bij het ophalen van hun kind mee naar 

huis kunnen nemen. Het heeft de nodige voeten in de aarde gehad, maar vanaf 6 mei aanstaande 

kunnen wij als Koetshuisje deze service gratis aanbieden. 

Hoe werkt deze maaltijdservice? 

Via een inschrijfformulier kunnen jullie je opgeven voor deze maaltijdservice. Dit formulier leveren jullie 

daarna ingevuld bij ons in. Een dag later kunnen jullie dan al digitaal via de website van  onze leverancier 

Fresh Hospitality (www.freshhospitality.nl), de eerste bestelling doen. Deze bestelling wordt vervolgens 

op maandag of donderdag bij ’t Koetshuisje afgeleverd en bij het ophalen van jullie kind krijg je dan de 

maaltijden mee naar huis.  Maandelijks ontvangen jullie dan een factuur van Fresh Hospitality. Het is 

dus niet mogelijk om incidenteel maaltijden te bestellen zonder ingeschreven te staan! 

Kwaliteit van de maaltijden 

Alle aangeboden maaltijden worden vers bereid, direct terug gekoeld naar 4 graden Celsius, luchtdicht 

verpakt en gekoeld bij ons bezorgd. Zo zijn jullie altijd zeker van een overheerlijke gezonde maaltijd met 

behoud van zo veel mogelijk vitaminen en mineralen. 

Prijzen 

De maaltijden kosten vanaf € 6,75,- per persoon en je kunt dagelijks kiezen uit 24 verschillende 

maaltijden van 500 gram per persoon. ’t Koetshuisje berekent zelf geen kosten, maar levert deze 

maaltijddienst als service aan de ouders.  

Start van deze maaltijdservice 

Vanaf 29 april zijn de inschrijfformulieren en een brochure waarin de maaltijden staan te verkrijgen bij ’t 

Koetshuisje. De service start dan vanaf maandag 6 mei 2019! Gelieve het eenmalige inschrijfformulier 

vóór donderdag 2 mei bij ons in te leveren! 

 

EET SMAKELIJK! 

 



  

 

Agenda 
 

Zondag 12 mei:  
Moederdag!  

Woensdag 15 mei:  

Picknick in het park 

Donderdag 30 mei:  

Hemelvaartsdag! ’t Koetshuisje gesloten 

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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Picknick in het park!  

Op woensdag 15 mei 2019 organiseren wij weer 

een picknick in het park van 15.00 – 16.30 uur!  

Komen jullie ook gezellig langs? Iedereen is 

welkom! Wij zorgen voor een lekker hapje en 

drankje!  

Wij zullen in het park tegenover ’t Koetshuisje 

gaan zitten! 

Geven jullie door of jullie komen aan ons? 😊 

 

Kinder-EHBO 

Met de oudercommissie is er besproken of het misschien een leuk idee is om een avond ‘Kinder-EHBO’ te 

verzorgen. Daarvoor hebben wij een offerte opgevraagd om te kijken hoeveel het kost om dit te laten verzorgen 

in één avond!  

Zouden jullie willen doorgeven of jullie hier interesse in hebben? Stuur een mail naar info@hetkoetshuisje.nl 

 

 

mailto:info@hetkoetshuisje.nl

