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Feest op ’t Koetshuisje in Februari! 

5 februari: Ivy-Rose wordt 4 jaar! 

13 februari: Sammy-Jo wordt 2 jaar! 

 

 

 

 

 

Fijne verjaardag! 

 

Welkom op ’t Koetshuisje 

Jakob 
Loïs 
Otto 

Veel speelplezier! 

Welkom in de oudercommissie Josefien! Josefien stelt zich vast voor aan jullie:  

 

Hallo allemaal, 

Graag stel ik me even voor als kersvers lid van de oudercommissie!  

Mijn naam is Josefien van Frankenhuijsen en ik ben de mega  

trotse moeder van de lieve Felix, en als klap op de vuurpijl is op  

5 december jl is onze nieuwe aanwinst Otto ook nog een geboren.  

Otto is op dezelfde dag jarig als zijn grote broer,  

dus dat is lekker overzichtelijk ;). In mijn werkende leven ben ik  

arbeidsjurist en werk op moment bij Eiffel.  

Mij werd gevraagd of ik toe wilde treden tot de oudercommissie  

en omdat ik enthousiast ben over 't Koetshuisje heb ik  

meteen ja gezegd! Ik hoop wat toe te voegen aan het  

bestaande commissieleden en heb er erg veel zin in!  

Groetjes, Josefien 

http://www.hetkoetshuisje.nl/


 

De in deze nieuwsbrief genoemde informatie is onder voorbehoud en ondergeschikt aan toekomstige (wets-)wijzigingen. Er kunnen derhalve geen rechten aan worden ontleend. 

Agenda: 

14 februari:  
Valentijnsdag! 

Ontwikkelingsgesprekken! 
 

Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich ontwikkelen door spelenderwijs zich te ontdekken, ervaren en beleven 

en te leren. Ook de medewerksters krijgen de kans om te ontdekken wie ze zijn, welke competenties ze beheersen 

en hoe zij verder kunnen groeien en ontwikkelen. Daarom vindt er coaching bij de dagelijkse werkzaamheden 

plaats. Tijdens de individuele coaching gesprekken (3 gesprekken per jaar) wordt samen gekeken naar de taal en 

interactievaardigheden, de competenties en de taakafspraken. Zelf reflectie speelt daarin een grote rol.  

Pedagogisch Beleidsmedewerker voor Weijdeland Kinderopvang B.V. is Kim Kroekenstoel (directrice). Als pedago-

gisch beleidsmedewerker is zij verantwoordelijk voor de vertaling van het pedagogisch beleid naar de praktijk. Hier-

bij wordt vooral gelet op de praktische uitvoering van het beleid.  

Zo ziet jaarlijks onze planning op ’t Koetshuisje eruit: 

Januari: Individueel jaargesprek: In dit gesprek wordt terug gekeken naar de beoordeling in december en er wor-

den nieuwe taken/leerdoelen opgesteld voor het komende jaar om vereiste competenties te verbeteren. 

Juni: Individueel functioneringsgesprek: In dit gesprek wordt het functioneren van het eerste half jaar bespreken en 

ook naar aanleiding van de coaching gesprekken op de groep. Voor dit gesprek werkt de pedagogisch beleidsmede-

werker op de groep en bespreekt daar de ontwikkeling. 

December: Individueel beoordelingsgesprek: Eénrichtingsverkeer gesprek, de jaarlijkse beoordeling. Zowel vereiste 

competenties worden beoordeeld alsook de wijze waarop de pedagogisch medewerkster door middel van het uit-

voeren van taken hieraan gewerkt heeft. 

Daarnaast worden er dit jaar workshops gegeven en ontvangen de medewerkers na afloop van workshop coaching 

op de groep door een externe pedagogisch coach. Dit zal Erika Coacht zijn. De workshops in 2022 zijn: 

• De rijke speelleeromgeving 

• Reggio Emilia 
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Familiemuurtjes 

 
We willen samen met jullie de kinderen helpen om trots op zich-
zelf te zijn en tegelijk ook respect voor anderen te hebben. Eén 
van de manieren waarop we dit willen doen, een familiemuur ma-
ken van familiefoto’s met de belangrijkste personen uit het leven 
van ieder kind. Zo creëren wij een stukje ‘thuis’, een stukje (ex-
tra)veiligheid en geborgenheid in het kinderdagverblijf. Zo erva-
ren we samen bij het bekijken van de familiemuur ook gelijkenis-
sen en verschillen. 
Op deze manier hopen we, dat de kinderen met nog meer open-
heid het leven tegemoet gaan. Om deze familiemuren te maken 
hebben we jullie medewerking nodig. Mochten jullie dit nog niet 
hebben gedaan, dan willen we jullie vragen om samen met jullie 
kind(eren) een familieportret te maken. Door de rand van het 
portret te versieren met familiefoto’s ziet het kind zich omringd 
door familie wanneer hij of zij in het spiegeltje kijkt. In de groep 
hebben wij richels aan de muur, waarop wij samen met jullie 
kind(eren) dit familieportret op ooghoogte van de kinderen kun-
nen neerzetten. Mochten jullie nog geen portret hebben, vraag er 
gerust een aan onze collega’s. 

 


