
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

Kinderdagverblijf ’t Koetshuisje 

Geert Grootestraat 6 

6822 HG Arnhem 

T. 026-7200945 

Web:  hetkoetshuisje.nl 

Email: info@hetkoetshuisje.nl 

 

 

Nieuwsbrief 

 Maart 2022 

 

Feest op ’t Koetshuisje in Maart! 

9 maart: Rinze wordt 2 jaar! 
24 maart: Samuel wordt 1 jaar! 
27 maart: Frenkie wordt 1 jaar! 

 

 

 

 

Onze Puck op 13 maart! 

Fijne verjaardag! 

 

Lente! 
Vanaf zondag 20 maart start de Lente! 
Op ’t Koetshuisje zijn we helemaal klaar 
voor de lente met het thema  
Jonge dieren. 
 
 

Felicitatie 

Wij feliciteren Merel en Eelco met de 
geboorte van Belle Madelief! 

Wij wensen je veel geluk, gezondheid en liefde 
toe samen. 

http://www.hetkoetshuisje.nl/


 

 

 

Een minder leuk berichtje voor ons…      

Onze Rianne gaat ‘t Koetshuisje verlaten. Rianne gaat per 1 april 

verhuizen naar Mallorca en daar werken op een resort. Rianne, wat 

zullen wij jou allemaal gaan missen.  

Wij willen Rianne alvast ontzettend bedanken voor haar inzet, 

gezelligheid en enthousiasme. Rianne is midden maart voor het laatst bij 

ons..  

Wij wensen je veel geluk en plezier in het zonnige Mallorca!  

Nogmaals ontzettend bedankt en we gaan je missen Rianne!  
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Vul een hersluitbaar boterhamzakje met haargel, ga de tuin in op 
zoek naar de eerste lentebloemen zoals krokussen, narcissen, 
sneeuwklokjes, wat standvastige bloesembloemetjes en wat je nog 
meer kunt vinden. Doe deze in het boterham zakje met gel en 
spelen maar.  

 In de lente gaan de bloemen bloeien, pluk de bloemen en steek 
ze in een omgekeerd vergiet. Dit is een goede oefening voor de 
fijne motoriek en het ziet er ook nog eens mooi uit! 

Lente ideeën voor thuis! 

Welkom op ’t Koetshuisje, Emma!  

Vanaf 7 maart komt Emma Veer elke maandag bij ons stage lopen. 

Emma zit in het eerste leerjaar van de HBO opleiding Pedagogiek op 

de HAN.  

Emma is 20 jaar en woont in Duiven.  

Wij wensen Emma een leerzame stageperiode op  

’t Koetshuisje!  

Voor vragen over de planning/ruilingen/extra dagen e.d. kan vanaf heden gemaild worden naar 
sharon.hamer@weijdelandkinderopvang.nl 
Het mail adres van Lynn komt te vervallen aangezien zij nu weer volledig op de groep werkt. 

mailto:sharon.hamer@weijdelandkinderopvang.nl


 

De in deze nieuwsbrief genoemde informatie is onder voorbehoud en ondergeschikt aan toekomstige (wets-)wijzigingen. Er kunnen derhalve geen rechten aan worden ontleend. 
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Wist je datjes 
een baby pas vanaf 4 maanden besef heeft van zijn eigen lichaam en vergeet bepaalde lichaamsdelen gewoon als het 

die niet ziet. Door verschillende bewegingsoefeningen te doen met je baby kun je ook de voorkeurshouding 

beperken. 

 
een kleuter een steeds realistischere kijk op de wereld om hem heen krijgt. Hij gaat de wereld steeds beter 

begrijpen. Hij is geïnteresseerd in oorzaak en gevolg en gaat steeds meer vragen stellen over het 'waarom' van 

dingen. Probeer daar altijd zo goed mogelijk antwoord op te geven; je kind wil graag dat je hem en zijn vragen 

serieus neemt. Bovendien stimuleren jouw antwoorden hem om verder na te denken. 

 
Wist je dat door deze handige tip een driftbui bij je peuter kan besparen? 

'Nee' is het favoriete woord van je peuter als hij lekker aan het pubberen is, zelfs als hij eigenlijk ja bedoelt. In plaats 

van een ja-nee vraag kan je twee opties voorstellen. Dus niet "Zullen we naar de speeltuin?" maar "Wat wil je doen: 

naar de speeltuin of binnen spelen?" 

 

Wist je dat kinderen die van jongs af aan in hun eigen tempo vrij hebben kunnen bewegen, later beter zullen zitten 

en lopen. Maar ook beter spreken en denken dan kinderen die deze mogelijkheid niet hebben gekregen. De vrije 

bewegingsontwikkeling is namelijk goed voor de totale ontwikkeling. 

 

 

Agenda 
Maandag 28 februari t/m 6 maart:  

Voorjaarsvakantie! 
 

Dinsdag 1 maart: 
Nationale complimentendag! 

Vrijdag 18 maart  
Nationale pannenkoekendag! 

 
Zondag 20 maart: 

Start Lente! 
 

Zondag 27 maart: 
Begin van de zomertijd! 

 


