Nieuwsbrief
't Koetshuisje
September 2022
Nieuws..
Onze Lisanne gaat doorgroeien binnen de organisatie. Vanaf
september zal Lisanne de studie Pedagogisch
Coach-/Beleidsmedewerker volgen om vervolgens aan de slag
te kunnen als Pedagogisch Coach-/Beleidsmedewerker voor 't
Koetshuisje, Weijdeland en Kindernet.

Welkom bij
't Koetshuisje

Wij feliciteren Lisanne met deze nieuwe uitdaging en
wensen haar alvast veel succes en zijn blij dat ze
daarmee ook nog betrokken blijft bij 't Koetshuisje.

Lou & Loïs

Natuurlijk betekent dit ook we dat opzoek moeten naar een
nieuwe assistent leidinggevende voor 't Koetshuisje.
Wij zullen de tijd nemen om een nieuwe geschikte kandidaat te
vinden en voor het inwerken van de nieuwe collega.
Lisanne blijft daarom nog tot eind december 2022 actief
betrokken bij ’t Koetshuisje.

Wij wensen jullie
veel speelplezier

Stel gerust al jullie vragen aan Lisanne!

HIEPERDEPIEP
HOERA!
10 september: Lena 1 jaar!
28 september: Noé 1 jaar!
18 september onze Mayke
Fijne verjaardag allemaal!

Dag van de leidster
De dag om alle lieve medewerkers
in het zonnetje te zetten is de...
Dag van de Leidster
in de Kinderopvang.
Deze speciale dag vindt plaats op
15 september 2022
Op deze dag bedanken wij onze toppers voor hun inzet,
energie en doorzettingsvermogen elke dag weer.
Dat hebben ze zeker verdiend!
Wij zijn meer dan trots op ons team!
Lieve Lisanne, Mayke, Rianne, Puck, Frenky,
Anne, Emma en Tatum dank jullie wel!!

Zomerbabbels!
Op vrijdag 16 september organiseren wij een gezellig borrel
voor jullie ouders en kids.
Wij zorgen voor de drankjes (geen alcohol).
Wij willen aan jullie vragen om een klein hapje/lekkernij mee te
nemen.
De borrel is van 16:00 tot 19:00
Geef je op via lisanne.wemer@hetkoetshuisje.nl,
zodat wij weten wie er komen.
Komen jullie ook gezellig langs?
Wij hebben er zin in!

Agenda
Donderdag 15 september:
Dag van de Leidster!
Vrijdag 16 september:
Zomerbabbels,
zien we jullie ook?
<<<<<<
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