
HIEPERDEPIEP
HOERA!

 
 5 december: Felix 3 jaar!
5 december: Otto 1 jaar!

 
WIJ WENSEN JULLIE

EEN FIJNE VERJAARDAG! 
 
 

 
 

Nieuwsbrief 
't Koetshuisje

December 2022

't Koetshuisje 5 jaar!
Op dinsdag 1 november hebben we het 5 jarig jubileum

van  't Koesthuisje gevierd. 
Iedereen bedankt voor de leuke felicitaties!

De gezellige maand december staat weer voor de deur.
Pakjesavond, Kerstmis en Oud & Nieuw. Alle medewerksters

van ’t Koetshuisje wensen jullie alvast fijne kerstdagen en een
heel gelukkig en gezond 2023! Voor nu eerst een leuke

nieuwsbrief boordevol leuke nieuwtjes en foto’s! 
 

Veel lees- en kijk plezier!
 



Nieuw: Mini bieb  
't Koetshuisje!

Minibieb werkt vanuit het idee dat je de samenleving met elkaar
leuker kunt maken. Vanuit deze gedachte is de minibieb voor kinderen

van 0-4 jaar ontstaan. In december komt er een prachtige
zelfgemaakte minibieb op ’t Koetshuisje! 

 Er zijn geen vaste regels voor wat een Minibieb precies is. Het gaat
erom dat de Minibieb boeken uitleent aan mensen (in dit geval aan
jullie) of kinderen uit de buurt wonen of die op bezoek zijn. Het gaat

om het idee dat je met elkaar een plek beheert waar iedereen boeken
kan lenen, ruilen of achterlaten. Met elkaar en voor elkaar dus.

 Behalve een kinderboek lenen, kun je er ook één ruilen of gewoon
doneren als de kinderen er op uitgekeken zijn!

 

Wij wensen iedereen veel leesplezier!

Dankjewel Frenky!

We wensen jou alle succes én plezier voor
in de toekomst!

Met ingang van 1 december 2022 gaat Frenky ons verlaten.
Frenky gaat haar horizon verbreden in Groningen. De afstand
was voor ons niet meer haalbaar. 

Wij willen Frenky ontzettend bedanken voor haar inzet binnen
’t Koetshuisje en wensen haar veel succes en geluk in de
toekomst. 
Frenky heeft vandaag haar laatste werkdag bij ons op 
’t Koetshuisje.



Emailadressen
Oudercommissie: 

ochetkoetshuisje@outlook.com
Algemeen:

info@hetkoetshuisje.nl
Assistent leidinggevende 't Koetshuisje:

lisanne.wemer@hetkoetshuisje.nl
Plaatsing, planning en overige vragen:
sharon.hamer@weijdelandkinderopvang.nl

Ruildagen graag liever via de mail i.p.v. mondeling:
lisanne.wemer@hetkoetshuisje.nl

Jaaropgaven
In januari worden de jaaropgaven met daarop de afgenomen

opvanguren in 2022 per mail verstuurd. Bewaar deze jaaropgaaf
goed! (Tip: maak er ook direct een foto van en download het

bestand in app.bitcare.com onder het kopje ‘documenten’) De
Belastingdienst kan er namelijk later in 2023 naar vragen. Heb je

eind januari geen jaaropgaaf ontvangen? Laat dit dan weten door
een e-mail te sturen naar sharon.hamer@weijdelandkinderopvang.nl

Sluitingsdagen 2023
2e Paasdag: maandag 10 april
Koningsdag: donderdag 27 april
Hemelvaartsdag: donderdag 18 mei

 

2e Pinksterdag: maandag 29 mei
1e Kerstdag: maandag 25 december
2e Kerstdag: dinsdag 26  december



Team 't Koetshuisje
wenst iedereen hele fijne 

en gezellige feestdagen
samen!

Myrte is sinds eind november twee
dagen per week bij ons voor stage. 

 Myrte studeert aan de opleiding
gespecialiseerd pedagogisch

medewerker niveau 4. Myrte is 28 jaar
en woont in Arnhem.

 
Wij wensen Myrte een leerzame
stage tijd en veel werkplezier!

Welkom Myrte!



Vanaf januari zal de nieuwsbrief alleen te lezen zijn in de
Bitcare app. 

Onderin de app is een 
 
 
 

te zien, daarin zal de berichtgeving staan zoals
nieuwsbrieven, 

notulen oudercommissies etc. Dit zal de laatste nieuwsbrief
zijn die per mail wordt verstuurd. 

 

Agenda

5 december:
 Sinterklaas

25 december:
Eerste Kerstdag

26 december:
Tweede Kerstdag 
( 't Koetshuisje gesloten)

Zetpil
 

Mocht je zoon of dochter niet
helemaal fit zijn en heb je 

's ochtends een zetpil gegeven
om een andere reden wanneer

ze niet ziek zijn of koorts
hebben.

 
Willen jullie ons dit dan melden

bij de overdracht? 
 

Het kan namelijk erg gevaarlijk
zijn als wij dit niet weten. 

 
Dank jullie wel!

 
PS: Wij geven de kinderen geen

zetpillen op 't Koetshuisje.
 


