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Hieperdepiep Hoera 

Feest op ’t Koetshuisje in augustus: 

 

7 augustus: Vik wordt 1 jaar! 

8 augustus: Jip wordt 2 jaar! 

Vakantieperiode 

De warmste tijd van het jaar! Wat hebben we hete dagen 
gehad maar ook volop waterpret! In deze nieuwsbrief  
blikken we terug op de afgelopen weken en geven we een 
aantal leuke tips en weetjes. 
 
Veel lees- en kijk plezier… 
 

Warme maaltijden voor kleintjes in de kinderopvang 

Steeds meer kinderdagverblijven zoals ons Koetshuisje onderscheiden zich met gezonde voeding. Dat kan heel 

goed door ook tussen de middag warme maaltijden te bieden. In de periode van baby naar ondernemende peuter 

maakt een kleintje een razendsnelle ontwikkeling door. Gezonde voeding is in deze periode cruciaal. Maar in de 

praktijk blijkt dit niet altijd zo simpel. Iedere peuter heeft wel een periode dat hij z’n lippen stijf houdt voor wat 

voor een hapje dan ook! 

Zien eten, doet eten 

Het kinderdagverblijf is de ideale plek om te werken aan een gezonde smaakontwikkeling. Andere kinderen zien 

eten, maar ook de tijd en het geduld om steeds weer die wortel of biet aan te bieden, zijn hierin belangrijke 

factoren.  

Warme maaltijden 

• Wij bij ’t Koetshuisje zijn voorstander van een warme maaltijd tussen de middag. Wil je weten waarom?  

Hier zijn onze zeven redenen: 

• Al een portie groente binnen: Door s’ middags warm te eten vergroot je de kans dat ze al één portie 

groente binnenkrijgen 

• Knikkebollend aan tafel: s’ middags heeft een kind meer energie en zal dus gemakkelijker het bordje leeg-

eten 

• Ontdekken: Met een warme maaltijd kan je meer variëren dan een gewone boterham: meer smaken ont-

dekken dus! 

• Pedagogisch krachtig: De medewerkers op het kinderdagverblijf weten als geen ander kinderen te verlei-

den een hapje te proberen 

• s’ avonds geen tijd om te koken? Veel voedingsstoffen zijn al binnen, handig dus! Geef nog wat extra rauw-

kost bij de boterham. 

• s’ avonds nog een warme maaltijd? Super! Een warme maaltijd bevat niet meer calorieën, dus je kan het 

gerust geven! 

http://www.hetkoetshuisje.nl/
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Volop speelplezier bij  

’t Koetshuisje!  

 

Ontdekkend en spelenderwijs 

leren… Experimenteren met ijs, 

toveren met kleuren, liedjes 

zingen met  de liedjeskoffer, 

bezoekje aan de kinderboerderij 

en volop waterpret… 

 



 

  

 

De in deze nieuwsbrief genoemde informatie is onder voorbehoud en ondergeschikt aan toekomstige (wets-)wijzigingen. Er kunnen derhalve geen rechten aan worden ontleend. 
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Handige tips met betrekking tot de 
taalontwikkeling van uw peuter! Wisten jullie 
dat…. 

* Het goed is om  een naam op een tekening 

linksboven te schrijven 

* Als je samen gaat tellen altijd links gaat beginnen 

* Namen van peuters zonder hoofdletter geschreven 

mogen worden 

* Het goed is om, als ze er aan toe zijn, het alfabet 

fonetisch aan te leren.  

* Je de a dan uitspreekt als ah, de f als fffff, de m 

tussen de lippen, mmm en de z als het zoemen van een 

bij.  

 
Leespluim augustus 2019 

De Sardes Leespluim van de maand augustus 2019 gaat 

naar het boek Flip flap huisdieren. Het boek staat volgens 

de jury garant voor veel giechelplezier. Bij het boek, dat 

geschikt is voor kinderen vanaf 2 jaar, zijn ook activiteiten 

opgenomen. 

Flip flap huisdieren is geen gewoon boek, maar een 

‘flapjesboek’, waarmee verschillende dieren 

gecombineerd kunnen worden, door steeds een andere 

halve pagina om te slaan. Zo krijg je zomaar een parkedis’ 

(parkiet + hagedis) of een ‘hagoes’ (hagedis + poes). Met 

de huisdieren die afgebeeld zijn, zijn 121 combinaties te 

maken. Naast cavia, poes, parkiet en schildpad zijn er ook 

wat minder reguliere huisdieren opgenomen: hagedis, 

wandelende tak, gerbil, slang. De illustraties zijn voorzien 

van rijmpjes. 

Kinderen en water, veiligheidsmaatregelen.. 
 

Jonge kinderen en water is niet altijd de meest ideale 

combinatie. Maar bij extreme hitte zoals deze zomer kan water 

wel heerlijk verkoeling brengen. De volgende 

veiligheidsmaatregelen zijn ook voor bij u thuis of op de 

camping waardevolle richtlijnen:  

Houd áltijd toezicht op het kind. 

Doe kinderen zonder zwemdiploma altijd zwembandjes om. 

Haal het water uit het zwembadje na gebruik. 

Zorg ervoor dat er geen regenwater in het zwembadje kan 

blijven staan. Laat nooit een ouder kind toezicht houden op een 

jonger kind. Weet hoe je moet handelen bij verdrinking. 

 


