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Hallo Lente,
De lente is weer begonnen! De kinderen spelen weer volop
buiten, er wordt buiten gegeten en veel gewandeld in de
omgeving! Daarnaast zijn we bezig om onze (speel)tuin
zomer klaar te maken, voor nog meer speelplezier!

Hieperdepiep Hoera
Feest op ’t Koetshuisje in april!
12 april: Onze Lisanne jarig!
20 april: Jinthe wordt 1 jaar!
Hoera, Zef heeft een broertje; Vik!
Van harte gefeliciteerd
Kim, Menno en Zef!

Lieve Mervenur,
Dankjewel voor je enthousiasme en inzet op ’t Koetshuisje!
Wij wensen je heel veel succes met je vervolgstudie!
Liefs Team ‘t Koetshuisje
Beste ouders / verzorgers,
Via deze nieuwsbrief wil ik jullie laten weten dat vrijdag
12 april mijn laatste stage dag is. Het einde is helaas in
zicht.
Ik wil alle kindjes, collega’s en ouders bedanken voor de
leuke tijd die ik heb doorgebracht als stagiaire. Het was
een leerzame stage periode. Ik heb op ‘t Koetshuisje
veel ervaring op kunnen doen, zoals het begeleiden en
ondersteunen van de kinderen. Door de
kleinschaligheid van de opvang is het voor mij mogelijk
geweest om veel individuele aandacht te geven aan de
kinderen waardoor ik een sterke band heb opgebouwd
met ze.
De kinderen die ik hier heb mogen leren zullen altijd
een speciaal plekje bij me hebben. De liefdevolle en
warme uitstraling van de kinderen zal ik uiteraard gaan
missen!
Hierna ga ik een studie tot verpleegkundige op het HBO
volgen, waar ik mezelf wederom hopelijk vakkundig
mag ontwikkelen. Mijn ultieme doel is dan ook in de
toekomst als kinderverpleegkundige aan het werk te
gaan.
Ik wil iedereen nogmaals bedanken voor de leuke tijd
die ik op ‘t Koetshuisje heb doorgebracht!
Veel liefs,
Mervenur Turk
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GGD weer tevreden!
De GGD is ook weer langs geweest op ’t Koetshuisje en alles is weer in orde bevonden. Behalve naar de diverse
documenten zoals het pedagogisch beleidsplan, werd ook de kind-leidsterratio onder de loep genomen en de
veiligheid van de ruimte. Tot slot vond nog een korte observatie plaats om de pedagogische begeleiding op de
groep te kunnen beoordelen. Het inspectierapport ligt ter inzage op ’t Koetshuisje. Tevens staat het rapport op
onze website: www.hetkoetshuisje.nl!

De afgelopen maanden zijn er weer volop leuke activiteiten en uitstapjes georganiseerd!
Ontdekkend en spelenderwijs samen nieuwe dingen leren!
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Wij stimuleren veel de
zelfstandigheid van de
kinderen door zo veel
mogelijk alles zelf te
laten doen.
Zo smeren ze ook al
hun eigen
boterhammen!

Ruimte kinderopvang bepalend voor speelgedrag kind
Exploratief en sociaal gedrag van kinderen is gerelateerd aan de ruimte en de
inrichting van de binnenspeelruimte van kinderdagverblijven. Dat concludeert
Ine van Liempd in haar proefschrift, waarop ze op 16 november 2018 is
gepromoveerd aan de Universiteit Utrecht.
Van Liempd deed onderzoek bij tien verticale groepen in tien
kinderdagverblijven. De leeftijd van de geobserveerde kinderen varieerde van
1 tot 4 jaar. De kinderen gebruikten diverse ruimtelijke elementen. De vrije
vloer werd het meest gebruikt, en ook voor de meeste doeleinden, zoals
rondlopen, springen, kruipen en rennen. De vloer is dus, behalve
verkeersruimte, ook een belangrijke speelplek, volgens Van Liempd. Ook
tafels werden veelvuldig gebruikt.
Om kinderen in staat te stellen een variatie aan mogelijkheden te exploreren,
heeft een verticale groep meer dan één ruimte nodig, zegt Van Liempd. Ze
betreurt het dat de meeste groepen in Nederlandse kinderopvang maar over
één eigen binnenspeelruimte beschikken.
De pedagogische visie waarop tante tuit/ ’t Koetshuisje is gerealiseerd
namelijk die van de rijke leeromgeving, gaat daarentegen wel uit van meer
dan één ruimte. Zo onderscheiden wij de huiselijke ruimte, de rustige ruimte
en de ontdekkende ruimte.
Met de onderzoeksresultaten van Van Liempd uit haar proefschrift zullen
wellicht meer kinderopvangorganisaties het voorbeeld van ons volgen en
meerdere ruimten gaan onderscheiden.

Agenda
Vrijdag 12 april:
Laatste stagedag Mervenur!
Maandag 22 april:
2e Paasdag,
’t Koetshuisje gesloten
Vrijdag 26 april:
Koningsspelen!
In april is er weer een
oudercommissieoverleg!
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