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 12 februari: Belle 1 jaar!

13 februari: Sammy - Jo 
3 jaar!

 
WIJ WENSEN JULLIE

EEN FIJNE
VERJAARDAG! 
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HEEL VEEL

SPEELPLEZIER!

 

Op woensdag 25 januari zijn we gestart met de
Nationale Voorleesdagen! Wij besteden volop 

 aandacht aan het boek met allerlei leuke activiteiten
Het boek dat dit jaar centraal staat is:

Maximiliaan Modderman

Maximiliaan
Modderman is 
alleen thuis en

organiseert een 
feest voor zijn

speelgoedbeesten.
Met taart!

 Het wordt een wild
feest. En een vies
feest. Wat zullen
mama en papa
zeggen als ze
thuiskomen?

Wij feliciteren
 

Daniël en Karlijn met de geboorte van Elodie.
 
 

Wij wensen jullie samen veel geluk, gezondheid
en 

veel plezier toe!



Ontwikkelgesprekken
Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich ontwikkelen door

spelenderwijs te ontdekken, ervaren, beleven en te leren. Ook de
medewerkers krijgen de kans om te ontdekken wie zij zijn, welke
competenties zij beheersen en hoe zij verder kunnen groeien en

ontwikkelen. Daarom vindt er coaching bij de dagelijkse
werkzaamheden plaats. Tijdens de individuele coaching gesprekken

(3 gesprekken per jaar), wordt samen gekeken naar de taal- en
interactievaardigheden, de competenties van de medewerker en de

taakafspraken. Zelfreflectie speelt daarin een grote rol.
Zo ziet onze planning bij 't Koetshuisje eruit:

 
FEBRUARI: individueel jaargesprek. In dit gesprek wordt

teruggekeken naar het beoordelingsgesprek van december.
Tijdens dit gesprek zijn, met elkaar, nieuwe taken/leerdoelen

opgesteld voor het komende jaar,
 om zo de vereiste competenties verder te verbeteren.

 
JUNI: Vindt het individuele functioneringsgesprek plaats. Bij dit

gesprek wordt het functioneren van het eerste half jaar besproken en
wordt er gekeken naar de coaching gesprekken en de bevindingen

die hieruit voortkomen.
Voor dit gesprek werkt de pedagogisch coach-/beleidsmedewerker

mee op de groep en bespreekt zij met de medewerker de
ontwikkeling.

 
DECEMBER: individueel beoordelingsgesprek. Eenrichtingsverkeer

gesprek van de jaarlijkse beoordeling. Zowel de vereiste
competenties worden beoordeeld, alsook de wijze waarop de

pedagogisch professional door het uitvoeren van
taken/verantwoordelijkheden gewerkt heeft.



Agenda

 
25 januari t/m 4 februari

Nationale voorleesdagen
 

14 februari:
Valentĳnsdag

 
 

Schoenbeleid bij 
't Koetshuisje

We hebben al hele mooie 'schone' stappen
gemaakt met het schoenbeleid!
Willen jullie er nog weer even aan denken om de
kinderen die laarzen dragen, ook anti-slip
sokken aan te trekken? Zo kunnen zij de laarzen
makkelijker aan/uit doen, bij het naar
binnen/buiten gaan. Voor jullie als
ouders/verzorgers liggen er, bij de ingang van
de locatie, genoeg overschoenen klaar, die
jullie snel over de schoenen kunnen aantrekken.


