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Feest op ’t Koetshuisje in April!
1 april: Vik wordt 3 jaar!
5 april: Otis wordt 4 jaar!
10 april: Noré wordt 2 jaar!
20 april: Jinthe wordt 4 jaar!

Welkom op ’t Koetshuisje!
Onze Lisanne op 12 april en

Yara!

onze Emma op 30 april!

Fijne verjaardag!

Wij wensen jou veel speel plezier!

Vanaf 15 april mogen wij Judith Willemsen
van harte welkom heten als pedagogisch
medewerker binnen ons team van
’t Koetshuisje!
Judith is 29 jaar en woont in Westervoort.
We wensen jou heel veel werkplezier!

Citaten van de kinderen:
“Ik ben vandaag heel groot,
dus doe wel even alles zelf oké?” 2 jaar
“Moeten we dit echt eten? Mijn buik wil dit niet” 3 jaar
“Mijn papa is heel sterk, maar als ik groot ben
win ik van mijn papa hoor” 3 jaar
“Ik mag elke dag ijsjes kopen van mijzelf, lekker hé” 2 jaar

Pagina 2
Feestdagen
Op maandag 18 april (2e Paasdag) en woensdag 27 april (Koningsdag) zijn we gesloten!

De lente is begonnen bij ‘t Koetshuisje en we zijn er helemaal klaar voor!
De zaadjes zijn geplant en worden volop verzorgd door de kinderen.
Elke dag wordt er even gekeken of ze al gegroeid zijn.
Ook experimenteren we volop met zand. Als het weer wat minder is halen we het zand naar binnen en gaan
we ermee aan de slag. De zintuigen worden geprikkeld mede door het zand maar ook rijst, kurk en schepjes.
Onze tuin is nu helemaal lente proof dus laat de zon maar komen!
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Wist je datjes……
Baby’s worden geboren zonder knieschijven
Je kunt het je bijna niet voorstellen, maar het is echt waar. Als
baby’s worden geboren hebben ze op de plaats van de
knieschijven kraakbeen zitten dat erop lijkt, maar de
knieschijven ontwikkelen zich pas volledig vanaf zes maanden.
Nu snap je dus waarom sommige kinderen alleen met hun
armen kruipen.
Een baby heeft ongeveer 10.000 smaakpapillen. Niet alleen
op de tong maar ook aan de binnenkant van de wangen en
het gehemelte.
Door te gapen, worden je hersenen wakker geschud. De gaap
stuurt een stoot aan zuurstof naar de hersenen waardoor
deze afkoelen en dus wakker worden geschud
Volwassenen hebben 206 botten, een pasgeborene 300. In de
loop van de tijd vergroeien enkele botten zodat het totale
aantal afneemt.
Een kind tussen het derde en vierde levensjaar een voorkeur
krijgt voor de linker- of de rechterhand? En dat in deze fase
de eerste vriendschappen ontstaan?

Zin om te lachen?
Hiermee stimuleer je ook nog eens het concentratievermogen
en ruimtelijk inzicht van je kindje. Het enige wat je nodig hebt zijn
bakjes, rietjes en de pompons (eventueel verschillende groottes).
Laat aan je kind zien hoe je de pompons met een rietje in
het bakje kunt blazen. Ineens zijn deze balletjes magisch!
Wil je een extra moeilijkheidsgraad?
Probeer dan de pompons te sorteren op kleur.

Agenda
Maandag 18 april:
2e Paasdag, gesloten!
Woensdag 27 april
Koningsdag, gesloten!
Meivakantie:
30 april t/m 8 mei
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