Nieuwsbrief
Januari 2019
Een nieuw jaar…
Wij wensen jullie allemaal
een fijn, gezellig, knus,
gelukkig, mooi, liefdevol,
plezierig, goed, leuk,
spannend, smaakvol,
spetterend, blij en een
prachtig nieuwjaar toe!

...2019…
Hebben jullie genoten van
de feestdagen? Al het
lekkere eten? De
gezelligheid? En zijn er
misschien nieuwe
voornemen voor het nieuwe
jaar?
Ons belangrijkste
voornemen is de
kwaliteit te blijven bieden
die jullie van ons gewend
zijn! ☺

Kinderdagverblijf ’t Koetshuisje
Geert Grootestraat 6
6822 HG Arnhem
T. 026-7200945
Web: hetkoetshuisje.nl
Email: info@hetkoetshuisje.nl

Hieperdepiep Hoera
Feest op ’t Koetshuisje in
januari!
30 januari: Lucas wordt 4 jaar!
Lieve Lucas,
Wat gaan we je gezelligheid,
praatjes, knuffels,
aanstekelijke lach en hulp
missen op ’t Koetshuisje! Wij
wensen je alvast heel veel
plezier op de basisschool!
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Welkom op ’t Koetshuisje!
Vanaf 1 februari komt Lisanne Wemer ons team versterken! Lisanne is werkzaam op maandag, dinsdag en
donderdag. Vanaf 22 maart 2019 gaat onze Sebrenne met zwangerschapsverlof.
Lisanne stelt zich alvast voor….
Hallo allemaal,
Even voorstellen.. Ik ben Lisanne, 30 jaar en ik woon sinds
kort samen in Arnhem. Ik ben afgestudeerd als onderwijsassistent
en heb daarna aan de PABO gestudeerd, deze helaas niet afgerond.
Wel ben ik ruim 6 jaar werkzaam geweest als kleuterjuf met heel veel plezier.
Ontzettend veel geleerd over de ontwikkeling van het jonge kind.
Door mijn verhuizing van Friesland naar Arnhem heb ik
ervoor gekozen om te willen werken op een kinderdagverblijf.
De doelgroep spreekt mij ontzettend aan, puur en vol energie.
Heerlijk om te zien hoe al die fantasieën en de
belevingswereld van de kids tot uiting komt.
In mijn vrije tijd vind ik het heerlijk om met vriendinnen te gaan shoppen, lekker eten en te borrelen. Ook sporten
is mijn favoriet, zelf speel ik badminton en ga ik naar de fitness, hier vind ik echt mijn ontspanning in.
Ik ben nu werkzaam op een kinderdagverblijf in Nijmegen, maar ik zal per februari het gezellige team op het
Koetshuisje komen versterken.
Ik heb hier ontzettend veel zin in.
Tot snel in februari.
Liefs, Lisanne

Nieuw!
Snoezelen in
onze rustige
leeromgeving!
‘Visje, visje,
in het water…
visje, visje in de
kom! Visje, visje,
kan niet praten,
visje, visje draai je
eens om!’
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EHBO, BHV en Kinder-EHBO
Op zaterdag 8 december 2018 vonden de herhalingslessen van EHBO en BHV weer plaats. De pedagogisch
medewerksters zijn weer op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en de eerder behaalde kennis is weer opgefrist.
Pleisters plakken, wespensteken, reanimatie, stabiele zijligging en nog heel veel meer.
Aan het eind van de middag hebben we ook brandjes geblust. Het was weer een leerzame herhaling.

‘t Koetshuisje aan de slag met kwaliteitsslag!
Vanaf 2019 moeten kinderopvangorganisaties aan de slag met het bijscholen van pedagogisch medewerkers
op babygroepen. Dit is één van de eisen uit de Wet IKK. Om de kwaliteit van baby-opvang te verhogen moet
de kennis over baby’s van pedagogisch medewerkers, die met deze doelgroep werken, verbeteren. Baby’s
vragen om een andere benadering dan dreumessen, peuters en schoolgaande kinderen. In
beroepsopleidingen is er niet altijd aandacht voor de jongste doelgroep. Soms worden baby’s in horizontale
groepen (0-1 of 0-2 jaar) opgevangen. Vaak maken ze deel uit van de verticale (0-4) groep. De scholingseis
geldt voor alle pm’ers die met baby’s werken.
Hoe gaan wij bij ’t Koetshuisje deze kwaliteitsslag vorm geven?
Onze vestigingsmanager Kim Kroekenstoel gaat vanaf maandag 7 januari 2019 de training ‘werken met
baby’s’ van het NJI geven aan Linda, Mayke en Sebrenne.
Wat komt in deze training onder andere aan bod?
•

hersenontwikkeling van baby’s: hoe leren baby’s en hoe kun je de ontwikkeling van baby’s stimuleren?

•

wat zijn de mijlpalen in de ontwikkeling

•

speciale aandacht voor de fysieke ontwikkeling en wat baby’s nodig hebben hierin

•

zelfreflectie in het werken met baby’s

•

respectvol omgaan met baby’s: van verzorgen tot dragen, slaapritmes

•

het ontwikkelen van baby-activiteiten; spel- en ontwikkelingsmaterialen

En nog veel meer baby specifieke zaken! De training is verplicht voor alle Belhamel medewerksters die vast
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Sluitingsdagen 2019
Nieuwjaarsdag
2e Paasdag
Hemelvaartsdag
2e Pinksterdag
1e Kerstdag
2e Kerstdag

Dinsdag
Maandag
Donderdag
Maandag
Woensdag
Donderdag

E-mailadressen
1 januari 2019
22 april 2019
30 mei 2019
10 juni 2019
25 december 2019
26 december 2019

Oudercommissie:

☺ ochetkoetshuisjearnhem@outlook.com
Financieel/plaatsing/bezetting/ruilen en overige vragen:

☺ info@hetkoetshuisje.nl
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Jaaropgaven!
In januari worden de jaaropgaven met daarop de afgenomen opvanguren in 2018 per mail verstuurd.
Bewaar deze jaaropgaaf goed! Tip: maak er ook direct een foto van! De Belastingdienst kan er namelijk
later in 2019 naar vragen. Heb je geen jaaropgaaf ontvangen eind januari? Laat dit dan weten door een
e-mail te sturen naar kim@belhameltje.com

Agenda
7 januari 2019
Start training ‘Werken met baby’s’
23 januari 2019
Nationaal voorleesontbijt
1 februari 2019
Nieuwjaarsborrel! Kom je ook?
Geef het ons door! 😊

5 februari 2019
Oudercommissies overleg
De in deze nieuwsbrief genoemde informatie is onder voorbehoud en ondergeschikt aan toekomstige (wets-)wijzigingen. Er kunnen derhalve geen rechten aan worden ontleend.

