
HIEPERDEPIEP
HOERA!

 
 9 maart: Abel 1 jaar

9 maart: Rinze 3 jaar!
24 maart: Samuel 2 jaar!
27 maart: Frenkie 2 jaar!

 
13 maart onze Puck en 
19 maart onze Tatum

 

WIJ WENSEN JULLIE
EEN FIJNE

VERJAARDAG! 
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WELKOM

ELODIE
BIJ 'T KOETSHUISJE

WIJ WENSEN JOU

HEEL VEEL

SPEELPLEZIER!

 

Ieder jaar wanneer uw kind een jaartje ouder is
geworden, nodigen wij jullie uit voor een tien-
minutengesprek. Dit is bij 't Koetshuisje met de

mentor van jullie kindje.
Twee keer per jaar worden alle kinderen

geobserveerd; bij 6 maanden, 12 
maanden, 18 maanden en tot 4 jaar.

De 10 minuten gesprekken zijn met 1 jaar, 2 jaar, 3
jaar en het eindgesprek.

In Bitcare onder het kopje ‘relaties’ kunnen 
jullie zien wie de mentor is.

 

10 MINUTEN GESPREKKEN EN OBSERVATIES



Vanaf 16 april 2023 komt Sanne ons team versterken 
als locatie manager. 

Mijn naam is Sanne Beuker, ik ben 37 jaar en ik woon in
Zevenaar.

 Vanaf half april zal ik de rol als locatie manager van 't
Koetshuisje op me nemen. 13 jaar heb ik met veel plezier in
het basisonderwijs gewerkt, maar het werd tijd voor een

nieuwe uitdaging. 
 Mijn ervaring als pedagoog en ouder van twee kinderen

komen goed van pas bij mijn werkzaamheden bij 't
Koetshuisje. 

Ook heb ik ervaring in een andere kinderopvang
organisatie. 

 De kleinschaligheid en de huiselijke en fijne sfeer zijn één
van de dingen die ik als zeer prettig ervaar. Ik heb er zin in

om samen met dit team en jullie als ouders te gaan
samenwerken. 

 Vanaf maart zal ik af en toe aanwezig zijn op de locatie
om het reilen en zeilen van de locatie te ontdekken, dus wie

weet zie ik jullie dan al. En anders vanaf april!

WELKOM SANNE IN ONS TEAM!

We wensen Sanne en Charlotte veel succes 
en heel veel plezier! 

Vanaf 1 maart komt Charlotte ons team komen
versterken op 

't Koetshuisje als pedagogisch professional.

WELKOM CHARLOTTE IN ONS TEAM!



Agenda

18 maart:
EHBO training

pedagogisch
medewerkers

 
20 maart:
Start lente

 
26 maart:

Begin van de zomertĳd
  
 

INFORMATIE OVER RIANNE
Door arbeidsongeschiktheid is Rianne momenteel langdurig

afwezig.
Wij hopen dat ze spoedig hersteld.

De oudercommissie is bereikbaar via 
ochetkoetshuisje@yahoo.com

BEREIKBAARHEID OUDERCOMMISSIE


