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November…
Hieperdepiep hoera, ’t Koetshuisje bestaat 2 jaar in
november! In deze nieuwsbrief stellen Cynthia, Frenky en
Lotte zich voor! Welkom in het team meiden!
Veel lees- en kijk plezier!
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Hieperdepiep Hoera
Feest op ’t Koetshuisje in november:
1 november: ’t Koetshuisje is jarig!
2 november: Isar wordt 2 jaar!
15 november: Pepijn wordt 3 jaar!
27 november: Benjamin wordt 2 jaar!

’t Koetshuisje
voor
één dag filmlocatie
Veel
lees- en kijk
plezier…
Bitcare is de organisatie achter de kinderopvang software van Bitcare, dé totaaloplossing voor iedere
kinderopvang. Ook wij zijn één van de vele klanten. Enige tijd geleden werd onze manager Kim door deze
organisatie benaderd of wij als Koetshuisje wilden meewerken aan een promotiefilm voor Bitcare. Niet alleen onze
locatie in Arnhem zou het decor worden, maar ook zochten ze een echte moeder met kind die in de film mee
zouden willen spelen.
Vrijdag 25 oktober was het dan zover. Een filmploeg bestaande uit drie mannen en een begeleider vanuit Bitcare
stonden met veel professioneel filmmateriaal op de stoep om een dag lang opnames te schieten. Moeder Kelly met
zoon Daaf die gebracht en gehaald werd, opnames van activiteiten tijdens de dag, opnames van moeder Kelly op
haar eigen werkplek en beelden van Kim gezeten achter een beeldscherm om de planning op bitcare te doen.
Iedereen is natuurlijk reuze benieuwd naar het eindresultaat. We hadden het weer in ieder geval mooi mee, want
de hele dag straalde een heerlijk herfstzonnetje aan de hemel.
De filmmakers waren zeer te spreken over zowel de locatie als de medewerking van personeel, klanten en
kinderen. ’t Koetshuisje krijgt met deze film nu zeker ook landelijk aandacht hoewel we daar al niet over te klagen
hadden.
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Welkom in ons team Cynthia, Lotte en Frenky!
Cynthia wij wensen je veel werkplezier op ’t Koetshuisje! Cynthia zal onze vaste inval pedagogisch
medewerkster zijn. Lotte en Frenky komen stage lopen op ’t Koetshuisje! Wij wensen jullie veel
succes met jullie stage! Cynthia, Lotte en Frenky stellen zich alvast voor…..
Lieve ouders/verzorgers,
Mijn naam is Cynthia Riggeling en ik woon in Velp. In 2015 heb ik mijn
diploma voor Pedagogisch medewerker niveau 4 gehaald. Ik wist al
vroeg dat ik graag met kinderen wilde werken. Naast mijn werk volg ik
een hbo-studie voor leraar gezondheidszorg -en welzijn en zit ik in het
eerste leerjaar. Ieder kind is uniek en dat maakt het werken met
kinderen zo bijzonder. Ik vind het erg leuk om kinderen te stimuleren in
hun ontwikkeling en daarbij activiteiten aan te passen op de behoefte
en interesses van de kinderen.
Ik verheug mij erop om iedereen te ontmoeten! Vanaf 1 november
werk ik als vaste inval voor team ’t Koetshuisje! Tot snel!
Groetjes Cynthia!

Hallo allemaal,
Ik ben Lotte Budel, ik ben 18 jaar en ik woon in Velp.
Ik volg de opleiding gespecialiseerd pedagogisch medewerker en
ga dit jaar stage lopen hier op het koetshuisje. Mijn stage
periode zal zijn van 11 november tot 22 mei, ik zal 4 dagen stage
komen lopen namelijk de: maandag, dinsdag, donderdag en
vrijdag. Ik hoop dit jaar mijn diploma te halen voor de opleiding!
Verder kijk ik er naar uit om stage te mogen lopen bij ’t
Koetshuisje!
Vriendelijke groet, Lotte Budel

Hallo,
Mijn naam is Frenky Budding, ik ben 21 jaar en ik kom uit Arnhem. Voor
mijn laatste jaar studie voor pedagogisch medewerker niveau 4 ga ik
stage lopen bij ‘t Koetshuisje. Dit ga ik doen op de woensdagen en op de
donderdagen. Na 2 jaar stage ervaring opgedaan te hebben heb ik erg
veel zin in deze nieuwe uitdaging om zoveel mogelijk te leren en dan ook
uiteindelijk mijn diploma te ontvangen.
Ik kijk vooral uit naar de gezellige en leerzame dagen met de kinderen en
ik hoop er zoveel mogelijk mee te maken bij ‘t Koetshuisje!
Tot snel!
Liefs Frenky!
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Korte nieuwsberichten en leuke weetjes!
-------------------------------------------------------Waarom het geweldig is om een november-baby te krijgen
Natuurlijk, je hebt het niet voor het uitkiezen en een baby krijgen is altijd geweldig. Maar er zitten wel érg leuke
voordelen aan als je in november bevalt of in deze maand bent geboren. Deze bijvoorbeeld.
Voor alle drukte
In november verheugen we ons op de naderende feestdagen en hangt er al een bijzondere sfeer, maar we zijn nog
niet half overspannen van al het shoppen, koken en sociaal doen.
De leukste spullen
Omdat de feestdagen eraan komen, puilen de winkels bovendien uit van de leuke spullen en nieuwste gadgets.
Grote kans dus dat je de meest fantastische kraamcadeaus krijgt.
Papa thuis
Ook fijn: je partner heeft in december veel dagen vrij. Hij hoeft dan minder vakantiedagen op te nemen om lekker
thuis te zijn bij jou en jullie baby (en kan de boel vaker van je overnemen, zodat jij kan slapen).
Sterrenbeeld
Wordt je kind geboren voor 22 november, dan is hij een Schorpioen en anders een Boogschutter. Aan beide tekens
worden mooie eigenschappen toegedicht, zoals een sterke wilskracht, nieuwsgierigheid en het zijn energieke
types.
Welterusten
Uit onderzoek is gebleken dat zowel dieren als mensen lekkerder slapen in de wintermaanden. Dit geldt dus ook
voor baby’s. En laat het nou bijna winter zijn.

-------------------------------------------------------------------------Zo klaar als een k(l)ontje
Sinds halverwege de 19e eeuw weten we dankzij een zekere meneer Semmelweis dat een goede handhygiëne de
verspreiding van ziektes tegengaat. De handzeep is sindsdien niet meer weg te denken uit ons leven. Toch heeft
nog niet iedereen dit nieuwtje meegekregen. Uit onderzoek blijkt dat slechts 50% van de mannelijke
toiletbezoekers gebruik maakt van zeep bij het wassen van de handen. En van de mensen die al de moeite nemen
om het pompje aan te raken, doet bijna iedereen het verkeerd (95%): de Zeep wordt op de droge handen
aangebracht en vervolgens simpelweg afgespoeld, of de hele handwasroutine duurt maar vier seconde.
De wetenschap van het handen wassen is zo klaar als een k(l)ontje: maak je handen nat, wrijf ze tenminste vijftien
seconden in met zeep, spoel af en droog ze met een stuk papier. Dan hoef je bij het vastpakken van een deurklink
niet te denken wat je eigenlijk allemaal aanraakt.
Het is dus belangrijk kinderen van jongs af aan een goede toilethygiëne bij te brengen. Ook wij als kinderopvang
hebben hier een belangrijke rol in!
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Volop leuke ontdekkende activiteiten met onze nieuwe tafel!

Agenda november:
27 november:
’t Koetshuisje bestaat 2 jaar!
16 november:
Sinterklaas komt aan in Arnhem!

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

