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Een nieuw jaar
Wij wensen jullie allemaal dan ook een boeiend,
fijn, gezellig, knus, gelukkig, mooi, liefdevol,

Feest op ’t Koetshuisje in januari!
9 januari: Ollie wordt 1 jaar!
9 januari: Onze Linda is jarig!

plezierig, goed, leuk, spannend, smaakvol,

Fijne verjaardag!

spetterend, blij, gezond en prachtig nieuwjaar
toe!
Hopelijk hebben jullie, ondanks alles, genoten van
de feestdagen. Ons belangrijkste voornemen is de
kwaliteit te blijven bieden die jullie van ons
gewend zijn.

Wij feliciteren
Michon, Koen en Jinthe met de geboorte
van Loua!
Wij wensen jullie veel geluk, liefde,
gezondheid en plezier toe samen!

Zoals jullie weten kon Mayke een tijdje niet aanwezig
zijn op ’t Koetshuisje i.v.m. negatief getest op de
5e ziekte voor besmettingsgevaar. Vanaf dinsdag 5
januari zal Mayke weer aanwezig zijn en haar
integratietraject hervatten.

Welkom op ’t Koetshuisje
Cato!
Luca!

Babynieuws…
Onze Lisanne is bevallen
van een meisje, Holly Mae!
Alles gaat goed en samen
met haar vriend Nick zijn
ze heerlijk aan het
genieten als kersvers
gezinnetje.
Wij wensen hen alle geluk,
liefde en gezondheid toe!

Veel speel plezier!

E-mailadressen
Kim is te bereiken via:

☺ kim@belhameltje.com
Plaatsing/bezetting/ruilen en overige vragen:

☺ maud@belhameltje.com
Oudercommissie:

ochetkoetshuisje@outlook.com
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Boekstart babyboekje van het jaar
De winnaar van het babyboekje van het jaar is het ’Mijn
tuin’ van Marion Billet geworden!
Over het winnende boekje schreef de vakjury: ‘Jonge
kinderen verkennen de wereld met hun zintuigen. In dit
bijzondere boekje kunnen ze de dieren en objecten niet
alleen zien én horen, maar ook voelen!’
Met het BoekStart Babyboekje van het Jaar wil Stichting
Lezen (groot)ouders en medewerkers van de
kinderopvang een leidraad bieden bij het kiezen van
goede babyboekjes.
Op de shortlist stonden naast Mijn tuin van Marion Billet
(Clavis) de volgende titels: Baby ziet… Bloemen! van
Hervé Tullet; Knuffelboekje In het water van Deborah
van de Leijgraaf : Kiekeboe zon van Ingela P. Arrhenius
en Wie speelt er in het water? van Surya Sajnani.

Onbekende slaapliedjes zorgen bij baby’s voor
ontspanning.
Buitenlandse slaapliedjes die baby's nog nooit eerder
hebben gehoord, blijken ontspannend te werken. Ook
als het lied dus in een onbekende taal gezongen
wordt. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek door
Harvard University onder 144 baby's, met een
gemiddelde leeftijd van 7 maanden.
De baby’s bleken tijdens de slaapliedjes meer te
ontspannen, dan tijdens de andere liedjes die zij
hoorden. Het effect was bij alle baby’s hetzelfde, of ze
nu 2 of 14 maanden oud waren.
De onderzoekers zijn het eens dat muziek een
belangrijke rol kan spelen in de verbetering van de
gezondheid van zuigelingen.

Regels voor naamgeving
Hoe gaat je kind heten? Kies je voor een populaire naam
of heb je liever een naam die weinig voorkomt? Er zijn
In Nederland bepaalde regels voor naamgeving:
In principe mag je in Nederland zelf bepalen welke
voornaam je kind krijgt. Alleen namen die ‘ongepast’
zijn en achternamen die niet gebruikelijk zijn als
voornaam.
De ambtenaar van de burgerlijke stand beslist of een
naam wel of niet mag. Als hij een naam weigert en de
ouders willen geen andere naam kiezen, dan kan de
ambtenaar het kind zelf een naam geven.
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TU Delft-student bedenkt stoel voor kinderopvangmedewerker
Frédérique Valk, student van de Technische Universiteit (TU) Delft, heeft een innovatieve stoel ontworpen, om de
fysieke belasting van kinderopvangmedewerkers te verminderen. Daarmee wint zij de PFZW Design Award 2020.
Haar design is gekozen tot de beste van verschillende oplossingen die studenten van de opleiding Industrieel Design
van de TU bedacht, om de fysieke belasting van medewerkers in de kinderopvang te verminderen.
Het meubel bestaat uit twee aparte blokken waarmee eenvoudig een stoel gemaakt kan worden. Frédérique
bedacht het blokkenmeubel dat de pedagogisch medewerker en het kind letterlijk en figuurlijk dichter bij elkaar
brengt. Het is te gebruiken als stoel, maar ook als toestel om binnen op te spelen, voor te lezen, te voeden of veters
te strikken. Het comfortabele zitvlak en de rug ondersteuning zorgen ervoor dat laag bij de kinderen zitten niet meer
belastend is voor je rug en knieën.
Volgens de jury van de PFZW Design Award is het ontwerp van Frédérique het beste toe te passen in de praktijk,
vergeleken met de andere ontwerpen

Sluitingsdagen 2021
Nieuwjaarsdag >>
2e Paasdag
>>
Koningsdag
>>
Hemelvaartsdag >>
2e Pinksterdag >>

Vrijdag 1 januari
Maandag 5 april
Dinsdag 27 april
Donderdag 13 mei
Maandag 24 mei

Agenda
Vrijdag 1 januari
Nieuwjaarsdag (’t Koetshuisje gesloten)
Woensdag 20 januari
Voorleesontbijt
Woensdag 20 t/m zaterdag 30 januari
Nationale Voorleesdagen

