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Nieuwsbrief 
December 2020 

 
Feest op ’t Koetshuisje in november! 

5 december: Felix wordt 1 jaar! 

31 december: Billie-Annet wordt 3 jaar! 

 

Fijne verjaardag! 

 
De gezellige maand december staat voor de deur. 
Pakjesavond, Kerstmis en Oud & Nieuw…  
Alle medewerksters van ’t Koetshuisje wensen jullie alvast 
fijne kerstdagen en een heel gelukkig en gezond 2021! 
 
Voor nu eerst een nieuwsbrief boordevol leuke  
nieuwtjes en foto’s! Veel lees- en kijk plezier! 
 

Baby nieuws: Onze Mayke is zwanger! 

Onze collega Mayke Welten is zwanger en hoopt in 

mei 2021 te bevallen van een gezonde baby. Mayke 

zit momenteel in een re integratietraject, waarbij ze 

uiteindelijk  hoopt weer volledig inzetbaar te zijn op 

’t Koetshuisje. Op advies van de bedrijfsarts dienen 

we dit traject echter tot begin januari te 

onderbreken in verband met zwangerschap 

gerelateerde klachten. Mayke is namelijk negatief 

getest op ‘de vijfde ziekte’ en kan daarom i.v.m. 

besmettingsgevaar voor vijfde ziekte niet op de 

groep werken tot de 20ste week van haar 

zwangerschap. Daarna zal Mayke haar re 

integratietraject weer hervatten. 

Wij feliciteren Mayke en haar man van harte met 

deze zwangerschap! 

 

 

Wij feliciteren  
 

Michon, Koen en Jinthe  
met de geboorte van Loua!  

 
Wij wensen jullie veel geluk, liefde, 
gezondheid en plezier toe samen! 

http://www.hetkoetshuisje.nl/


 

 

Grote tekorten in de kinderopvang 

Meer dan de helft van de kinderopvangorganisaties 

heeft een tekort aan inzetbaar personeel. Door 

onderbezetting neemt de druk op medewerkers toe. 

Ook voor de coronacrisis kampte de 

kinderopvangsector al met grote personeelstekorten, 

maar tijdens de huidige crisis lopen deze tekorten 

(vanzelfsprekend) verder op.  

87 procent van de organisaties heeft te maken met 

niet-inzetbare medewerkers als gevolg van de 

coronamaatregelen. Dit percentage is verdubbeld in 

vergelijk met de meting van juni 2020. Toen ging het 

nog om 44 procent van de organisaties. 

De voornaamste reden dat medewerkers niet inzetbaar 

zijn is afname of wachten op de uitslag van de 

coronatest (93 procent).  

 

Onze oudercommissie 
 

Rutger is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een zeer gewaardeerd lid van onze oudercommissie. Helaas heeft hij 

na twee jaar deze functie vervuld te hebben besloten dat het tijd is om het stokje aan een andere ouder over te 

dragen. Wij danken Rutger voor zijn inzet!  

 

Robby heeft zich aangemeld als nieuw oudercommissielid, welkom Robby in de oudercommissie! Robby stelt 

hieronder aan jullie voor. 

De oudercommissie vergadert één keer per kwartaal en is te bereiken via het mailadres: 

ochetkoetshuisje@outlook.com 

 

Hallo Allemaal, 

Graag stel ik mijzelf even voor! Ik ben Robby van der Veen (34) en 

trotse vader van Ollie! Ik ben werkzaam als Docent Zorg & Welzijn 

op een VMBO school in Lent. Ik verzorg op de school vooral de 

kooklessen en de daarbij horende theorie.  

Door een vacature bij de oudercommissie, werd mij gevraagd of ik 

interesse had om lid te worden. Ik dacht naast alle hectiek op mijn 

eigen werk, dat ik daar weer wat leuks tegenover kon zetten. 

Wellicht met mijn ervaring met onderwijs en corona dat ik wat toe 

kan voegen aan het bestaande team. Tot Snel!  

Groetjes, 

Robby! 

 

Groetjes, 

Robby! 
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Kinderen worden steeds later zindelijk! 

Dertig jaar geleden werden kinderen zo’n  zeven tot 

twaalf maanden eerder zindelijk. Niet alleen voor ouders 

maar ook voor scholen een probleem. In elke kleuterklas 

zit gemiddeld zeker één kind dat nog niet zindelijk is. 

De meeste basisscholen verwachten dat een kind zindelijk 

is als het op school begint. Leerkrachten hebben nu 

eenmaal geen tijd om tijdens de les luiers te verschonen. 

Deskundigen vermoeden dat dit komt omdat 

wegwerpluiers tegenwoordig een stuk beter van kwaliteit 

zijn. Een kind heeft hierdoor minder last van een volle 

luier omdat de absorberende werking van luiers in de 

loop van de jaren stukken beter is geworden. 

 

”Kijk uit!” 

Als ouders wil je niet dat je kind zich pijn doet. De neiging om meerdere keren per dag ‘kijk uit’ of ‘pas op’ te 

roepen is dan ook zeker goed te begrijpen. Behalve dat je kind je niet  

meer hoort als je het té vaak zegt is de kans ook groot dat een kind  

hierdoor minder risico’s durft te lopen dan het van nature zou kunnen en  

willen nemen. Door iets uit te proberen leert een kind namelijk risico’s  

inschatten en krijgt hij er zelfvertrouwen van. Aan de andere kant  

wil je ook niet dat je kind gewond raakt of iets ernstigs overkomt. 

In plaats van ‘pas op’ kun je jouw kind ook bewust maken van  

de risico’s door te roepen ‘kijk hoe hoog je al bent geklommen of  

‘kijk eens hoe glad die stenen zijn’. 

Een aanwijzing kan misschien nog wel beter werken dan een waarschuwing! 

 

Gender reveal party-piñata   

Een gender reveal party is een feest waarbij de aanstaande  

ouders vrienden en familie uitnodigen en het  

geslacht van een baby onthuld wordt.  

Wanneer de piñata wordt geopend,  

wordt de kleur onthuld die wordt geassocieerd met het  

geslacht van de baby. Piñata zijn dus speelgoedfiguren van papier-maché, gevuld met confetti. 

 

  

De eerste woordjes! 

Voor veel ouders zijn de eerste woordjes van hun 

kind een magisch moment. Na het gebrabbel van 

onherkenbare klanken volgen dan eindelijk de 

eerste echte woorden. 

Een baby begrijpt vanaf 6 maanden al een 

aanzienlijk deel van wat je tegen hem of haar zegt, 

maar het zelf kunnen zeggen volgt pas later. 

Gemiddeld gebeurt dit tussen de 12 tot 18 

maanden. Natuurlijk zijn er ook kinderen die al 

voor hun eerste levensjaar met hun eerste 

woordjes komen. De eerste woordjes zijn vaak 

‘mama’ of ‘papa’ , maar ook áu’ of ‘bal’  

Maak je trouwens geen zorgen als je kindje rond 

zijn eerste verjaardag je nog niet de oren van de 

kop kletst. Volgens de minimum spreeknormen 

hoeft hij pas bij 1,5 jaar een aantal woordjes te 

kunnen zeggen. 
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Agenda 

Zaterdag 5 december 

Sinterklaas is jarig! 

 

Zaterdag 19 december t/m zondag 3 januari 

Kerstvakantie 

Vrijdag 25 december 

1e kerstdag  

(’t Koetshuisje gesloten) 

Mondkapjes met logo 

Al enige tijd hebben medewerksters van ‘t 

Koetshuisje de beschikking over mondkapjes. 

Met name te gebruiken bij de breng- en 

haalmomenten van de ouders. Sinds kort heeft ‘t 

Koetshuisje mondkapjes met een eigen logo. 

Wij hopen natuurlijk dat ook steeds meer ouders 

bij het brengen en halen van hun kinderen 

bereid zijn een mondkapje te dragen. 

 

Tarievenkrant 2021 

De nieuwe tarievenkrant 

voor het komende jaar is 

gereed en inmiddels 

hebben ouders een 

digitale versie hiervan 

ontvangen. Ouders die 

behoefte hebben aan 

een gedrukte versie 

kunnen deze binnenkort 

op locatie afhalen. 

 

Namens team ’t Koetshuisje  
wensen wij jullie allemaal hele fijne feestdagen  

en alvast een gelukkig nieuwjaar!  


