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Zomerkriebels
De maand juli… zomer, de warmste tijd van het jaar!
De natuur staat volop in bloei en het zonnetje straalt!
In deze nieuwsbrief blikken wij terug op de gezellige opaen omaweek, de modderdag en nemen we jullie mee met
een kijkje achter de schermen hoe wij werken op ‘t
Koetshuisje en verteld Kim over de studiereis naar Pistoia!
Veel lees- en kijk plezier…

Een berichtje van onze lieve Rachel…..
Beste ouders,
In oktober ben ik als invalkracht begonnen op ‘t Koetshuisje. Dit deed ik naast mijn studie waar ik in september
aan ben begonnen. In februari heb ik besloten om te stoppen met de opleiding en heb ik Sebrenne ’s zwangerschapsverlof ingevuld.
Ik heb dit jaar met heel veel plezier en liefde voor jullie kinderen gezorgd, maar ik heb besloten om mijn passie achterna te gaan; werken in het onderwijs.
Na de zomervakantie begin ik als leerkracht op de Prins
Bernhardschool in Velp. Mijn laatste werkdag op ‘t
Koetshuisje zal daarom op donderdag 8 augustus zijn.
Veel liefs, Rachel

Hieperdepiep Hoera
Feest op ’t Koetshuisje in juli!
17 juli: Onze Kim is jarig!
26 juli: Mattias wordt 2 jaar!
27 juli: Filou wordt 1 jaar!

Welkom op ’t Koetshuisje lieve Vik!

Zonnebrandcrème

Nu de zon zich steeds vaker laat zien willen
we ’s ochtends ook graag snel naar buiten
kunnen om te spelen. Zouden jullie daarom
de kinderen al ingesmeerd bij ’t Koetshuisje
willen brengen? Wij zorgen er voor dat de
kinderen de rest van de dag ingesmeerd
worden.

Geboren!
Wij feliciteren…
Natascha en Jorick
met de geboorte van Jason!
Naomi en Luc
met de geboorte van Hugo!

Lieve Rachel,
We gaan je ontzettend missen op ’t Koetshuisje en als
fijne collega in ons team! Wij wensen je heel veel succes en
geluk met je nieuwe baan! Dankjewel voor je enthousiasme
en inzet van de afgelopen maanden!
Veel liefs Team ’t Koetshuisje!
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Opa en Oma week
>> Wat was het een geslaagde en drukke week <<

Sfeer foto’s van de Nationale Modderdag 2019

Waar en wanneer is er nog ruimte om te spelen in de natuur? Te
ervaren hoe je een mooi kasteel bouwt en hoe zand voelt tussen je tenen.
In onze huidige samenleving gebeurt het ontdekken van de wereld
steeds vaker virtueel: via televisie, games, tablets en smartphones. En
dat, terwijl het wetenschappelijk is aangetoond dat buiten spelen in de
natuur de ontwikkeling van kinderen enorm stimuleert.
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Studiereis naar Pistoia in Italië
Van zondag 26 mei tot woensdag 29 mei ben ik (Kim Kroekenstoel) op studiereis geweest naar Pistoia en Italië!
Tijdens de studiereis hebben we 4 verschillende kinderdagverblijven en kleuterscholen bezocht. Reggio Emilia is
een bekende pedagogische benadering van kinderen tot een jaar of 6, ontwikkeld in de Italiaanse stad Reggio
Emilia. Deze aanpak heeft een grote invloed gehad op professionals in vele landen. Ook in Pistoia zijn ze
geïnspireerd geraakt door het gedachtegoed van Reggio. Educatie, ontwikkeling, cultuur, socialisatie en de sociale
omgeving staan centraal in visie van Pistoia. Sleutelbegrippen in hun werkwijze zijn:
-

Relatie met de familie en ouderbetrokkenheid;
De voorbereidende en uitnodigende speelomgeving (inrichting);
Het competente kind en de brede ontwikkeling van kinderen;
Betrokkenheid op de samenleving door veel uitstapjes naar de stad te maken;
Documentatie en communicatie over de visie, werkwijze en activiteiten;
Het centrum maakt onderdeel uit van de gemeenschap.

De centra spelen een belangrijke rol in de socialisatie van de kinderen, het ontmoeten van andere kinderen. Er zijn
veel kinderen die geen broertjes of zusjes hebben. Het contact tussen de kinderen staat centraal in hun werkwijze.
De centra kenmerken zich door hele stabiele groepen. Kinderen komen 5 dagen in de week en ze stromen na de
zomervakantie in. Dat is het enige moment van instroom. Met uitzondering van de babygroep. Opmerkelijk is dat
de centra geen hoofd kennen maar met zelfsturende team werken. Alle centra hebben dezelfde doelen, visie en
werkwijze maar zijn wel verschillend door de teams die er werken of de accenten die worden gelegd. Ze vormen
samen een netwerk.
Wat mij erg inspireerde was de inrichting van de ruimtes, het pedagogisch documenteren, het tentoonstellen van
de werkjes van de kinderen. Opvallend is dat ze daar ook met verschillende ruimtes werken, zoals wij ook op ’t
Koetshuisje hebben (de rustige-, huiselijke- en ontdekkende leeromgeving). Het werken met natuurlijke en open
materialen. De lichttafel is een ‘must have’, deze krijgen wij voor onze peuters in de ontdekkende leeromgeving.
Kortom, het was een zeer inspirerende en unieke kennismaking met de bijzondere pedagogiek en werkwijze in de
kinderopvang en voorschoolse educatie. Deze ervaringen en inspiratie hoop ik ook bij ‘t Koetshuisje in de praktijk
te kunnen brengen met ons top team; Linda, Mayke, Sebrenne, Lisanne, Rachel en Mervenur!
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Ontwikkelingsgesprekken op ‘t Koetshuisje
Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich ontwikkelen door spelenderwijs te ontdekken, ervaren, beleven en te
leren Beleidsmedewerker voor ’t Koetshuisje is Kim Kroekenstoel (vestigingsmanager). Als pedagogisch
beleidsmedewerker is zij verantwoordelijk voor de vertaling van het pedagogisch beleid naar de praktijk. Hierbij
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 worden 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 besproken ook naar aanleiding van de coaching
gesprekken op de groep. Voor dit gesprek werkt de pedagogisch beleidsmedewerker op de groep en bespreekt daar
de ontwikkeling.
Oktober: Groepsniveau pedagogische kwaliteit meten:
In het centraal overleg in oktober wordt gezamenlijk gereflecteerd op de pedagogische kwaliteit op groepsniveau.
Per groep worden jaarlijks instrumenten ingezet om de kwaliteit van de groep objectief te kunnen meten. In mei
2019 hebben Chantal en Mie dit uitgevoerd.
December: Individueel beoordelingsgesprek:
Eénrichtingsverkeer gesprek, de jaarlijkse beoordeling. Zowel vereiste competenties worden beoordeeld alsook de
wijze waarop de pedagogisch medewerkster door middel van het uitvoeren van taken hieraan gewerkt heeft.

Vakantie planning medewerksters:
Linda: 15 juli t/m 21 juli & 5 t/m 18 augustus
Mayke: 26 augustus t/m 15 september
Lisanne: 16 september t/m 29 september
Sebrenne: 22 juli t/m 11 augustus
Mervenur: 29 juli t/m 1 september

