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Feest op ’t Koetshuisje in juni! 

 

17 juli onze Kim is jarig 

19 juli onze Frenky is jarig 

 

10 juli: Dana wordt 2 jaar!  

26 juli: Mattias wordt 4 jaar! 

 

Fijne verjaardag! 

 

Hoera, het is zomer!  
 

Wat fijn het zonnetje schijnt, we zijn veel buiten te 

vinden. We genieten van zand, water en het zonnetje.  

In deze nieuwsbrief blikken we terug op de geslaagde 

Nationale Modderdag.  

Veel lees- en kijk plezier! 

Afscheid van Cynthia…  

 

Cynthia is dit jaar klaar met haar opleiding. De afgelopen 

jaren kon zij het invallen op ’t Koetshuisje goed 

combineren met haar studie. Helaas, kunnen wij haar niet 

een fulltime baan op dit moment aanbieden aan uren. 

Mayke is vanaf augustus weer terug van haar 

zwangerschapsverlof. Dit betekent dat Cynthia een nieuwe 

baan heeft gevonden waarin zij haar gewenste uren kan 

maken, ontzettend jammer voor ons maar wij begrijpen 

haar keuze en wensen haar veel geluk en plezier op haar 

nieuwe werk. Cynthia heeft donderdag 1 juli haar laatste 

werkdag bij ons op ’t Koetshuisje. De mentor kinderen van 

Cynthia worden overgedragen naar een andere collega, 

hier ontvangen jullie een berichtje over in Bitcare. 

 

Cynthia, dankjewel voor je enthousiasme en inzet van de 

afgelopen jaren. Wij wensen je veel geluk!  
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Functioneringsgesprekken weer van start 

Aan het begin van het jaar krijgen alle medewerksters 

een jaargesprek waarin afspraken worden gemaakt 

over de individuele ontwikkeling van de pedagogisch 

medewerkster. Halverwege het jaar vinden dan de 

functioneringsgesprekken plaats om te bekijken of 

deze ontwikkeling op koers ligt. 

De afgelopen periode hebben deze gesprekken plaats 

gevonden. Aan het einde van het jaar volgt dan nog 

een beoordelingsgesprek. 

 

 

Wij namens team  
’t Koetshuisje wensen iedereen alvast een 

hele fijne vakantie samen! 
 

Geniet ervan! 

Pedagogische coach Erika Habers 

Door de invoering van de wet IKK  zijn kinderdagverblijven, sinds 1 januari 2019 verplicht om coaching te 

regelen/ geven door een pedagogisch coach/ beleidsmedewerker. De pedagogisch coach is de spil tussen 

het pedagogisch beleid en de uitvoering hiervan. De pedagogisch coach helpt medewerkers in de 

kinderopvang bij het signaleren van knelpunten in hun werkzaamheden, kennis en vaardigheden en 

achterhaalt samen hun coaching behoeften. 

Bij ’t Koetshuisje doen wij dit door deze functionaris extern in te huren. Haar naam is Erika Habers en zij is 

hiervoor speciaal opgeleid. 

Erika is momenteel bezig om het team/teams te helpen bij het in de praktijk brengen van pedagogisch 

documenteren. Medewerksters hebben begin dit jaar hierover een workshop gevolgd. 

 

Koetshuisje krijgt nieuw likje verf! 

Deze zomer is  het dan eindelijk zover; het Koetshuisje wordt van buiten opnieuw in de verf gezet. De 

kleuren zijn monumentaal dus die blijven hetzelfde, maar het hout snakt ernaar.  

De schilderwerkzaamheden zullen wel voor enige overlast zorgen, omdat er met steigers gewerkt dient te 

worden. Maar omdat het gebouw geen enorme afmetingen heeft, hopen we dat de klus snel gedaan zal 

kunnen worden. 

We weten nog niet precies de start van de werkzaamheden, maar dan zijn jullie alvast op de hoogte ervan. 

 


