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Onze collega’s Linda en Mayke zijn in verband met
ziekteverlof al enige tijd niet inzetbaar op ’t
Koetshuisje. Samen met Linda en Mayke en met hulp
van onze Arbodienst zijn wij bezig met het vorm
geven van het re-integratie traject om hun herstel te
bevorderen en die er toe moet leiden dat beide
medewerksters uiteindelijk na afronding van dit
traject weer volledig aan het werk kunnen op ’t
Koetshuisje. Hieronder een persoonlijk bericht van
hun.
Lieve ouders en kindjes, ik mis jullie enorm en verwacht
jullie spoedig allemaal weer te zien bij ‘t Koetshuisje!
Liefs Linda

Nieuw oudercommissielid…
Ha ouders! Ik ben Lotte Bergen, de moeder van Lemar.
De komende tijd hoop ik jullie te vertegenwoordigen in
de oudercommissie. Lemar komt inmiddels alweer
bijna twee jaar met veel plezier bij ’t Koetshuisje. Leuk
om mee te mogen denken over het behouden en
verbeteren van de kwaliteit van deze fijne plek.
Iets meer over mij: Raymond, Lemar en ik wonen met
z’n drieën in het Arnhemse Sonsbeekkwartier. Ik werk
als sociaal psycholoog en adviseur bij Vilans, een
kenniscentrum in de langdurige zorg. In mijn vrije tijd
maak ik graag mooie reizen (met de grote en kleine
mede-reiziger), klus en style ik ons huis en ben ik bezig
met het schrijven van een kinderboek. Kortom: een
beetje van alles en nog wat.
We spreken elkaar vast weer bij het halen en brengen.
Mochten er punten zijn die ik meteen mee mag nemen
naar de oudercommissie, mail dan
naar: ochetkoetshuisje@outlook.com

--------------------------------------------------------------------Mayke wil alle kinderen van ’t Koetshuisje laten weten
dat zij hun allemaal enorm mist. En ze hoopt dan ook
dat haar verdere herstel voorspoedig zal gaan, zodat ze
opnieuw deel kan uitmaken van het team vaste
gezichten op ’t Koetshuisje!
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Hieperdepiep Hoera
Feest op ’t Koetshuisje in augustus!

Nieuwe toeslag-app van de Belastingdienst voor
ouders

7 augustus: Vik wordt 2 jaar!
8 augustus: Jip wordt 3 jaar!
28 augustus: Onze Rianne jarig!

Ouders kunnen via een nieuwe app van de
Belastingdienst gegevens over hun
kinderopvangtoeslag bijhouden en wijzigen. Via de
app kunnen ouders eenvoudig informatie doorgeven
die van invloed is op de hoogte van hun
kinderopvangtoeslag.

Een blad is groen en de bast van een boom is bruin!
In de kinderopvang hebben we ze jarenlang bij het
brengen of halen van je kind zien hangen. De door de
pedagogisch medewerkster voorgedrukte en op maat
geknipte knutselwerkjes, door kinderen zelf ingekleurd
en voorzien van de naam van het kind, maar voor de rest
toch weinig onderlinge verschillen. Niets mis mee en ook
dit levert een bijdrage aan de creatieve ontwikkeling van
het jonge kind, maar creativiteit gaat ook over het
maken van iets waarvan het eindresultaat nog onbekend
is.
De afgelopen maanden proberen we steeds vaker de
nadruk meer te leggen op de fantasie en creativiteit van
het jonge kind zelf. Een blad hoeft niet pertinent groen
te zijn en de bast van een boom niet bruin. Ook in de
werkelijkheid is dit namelijk niet het geval en je
stimuleert er wat minder de verbeeldingskracht en
creativiteit van het jonge kind mee.
Om bij kinderen creativiteit en creatieve processen te
stimuleren is het van belang om je te richten op een
aanleiding om de fantasie te prikkelen, het
materiaalaanbod en de stimulering vanuit de
pedagogisch medewerkster.
Creativiteit gaat dus over het maken van iets waarvan
het eindresultaat nog onbekend is. De aangeboden
materialen kunnen dat proces afremmen of juist
versterken. Door minder voor geprepareerde
kunstwerkjes aan te bieden, hopen we dus de fantasie
van de kinderen nog meer te stimuleren.
Dus mocht je de voorgedrukte A4-tjes aan de lijn gaan
missen, dan weet je nu waarom!

Het gaat dan bijvoorbeeld om een wijziging van het
inkomen of het aantal uren dat de kinderen naar de
opvang gaan. Gebruikers krijgen een melding als de
gegevens mogelijk niet meer actueel zijn, met daarbij
de vraag deze aan te passen.
De app is te downloaden in de App-store en Google
Play.
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Welkom in ons team: Rianne!
Hallo ouders,
Mag ik mij even voorstellen? Mijn naam is Rianne Hoogenberk, ik ben
27 jaar en geboren in Arnhem.
Vanaf 10 augustus 2020 ga ik met veel enthousiasme beginnen bij ´t
Koetshuisje als pedagogische medewerker.
In mijn vrije tijd ben ik graag bezig met voetbal,
tekenen/schilderen, lezen, nieuwe dingen leren en ga ik gezellig met
vriendinnen opstap.

Naast mijn werk en hobby’s heb ik ook dagelijks te maken met mijn
chronische aandoening.
Sinds 2009 kreeg ik te horen dat ik diabetes type 1 heb en insuline
afhankelijk ben. Het is goed om te weten voor jullie als ouders dat ik
dit heb en dat ik me soms hierdoor wat minder fit kan voelen.
Ik hoop jullie gauw te zien bij ’t Koetshuisje!

Agenda Augustus
Vrijdag 21 augustus
Laatste dag van de zomervakantie

Vrijdag 28 augustus
Rianne jarig!
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