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Feest op ’t Koetshuisje in November! 

 

1 november: ’t Koetshuisje bestaat 4 jaar! 

 

 

2 november: Abel wordt 2 jaar! 

25 november: Loua wordt 1 jaar! 

27 november: Benjamin wordt 4 jaar! 

 

 

 

 

 

Fijne verjaardag! 

 

Welkom op ’t Koetshuisje 

Joah 
Viènna 

Veel speelplezier! 

Hiep hiep, hoera! Feest, ’t Koetshuisje bestaat in 
november 4 jaar! 

 

Wij feliciteren 

 

Clenda, Sander en Noré met de geboorte 
van Lena! 

 

Romy en Davey met de geboorte van Noé! 
 

Veel geluk, liefde en gezondheid toegewenst! 

http://www.hetkoetshuisje.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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Agenda 
 

Maandag 1 november 
’t Koetshuisje bestaat 4 jaar! 

 

Zaterdag 13 november 
Intocht Sinterklaas 

 
Thema  

Herfst/Sinterklaas 

Brrrrr… 

De herfst heeft weer zijn intrede gedaan en dat merken we. Het 
is een stuk frisser en natter. Zouden jullie voor het buiten 
spelen regenlaarzen mee willen brengen? 

Ook op de slaapkamertjes wordt het weer wat kouder, we 
vinden het fijn wanneer jullie voor de kinderen weer een lekkere 
warme pyjama en/of slaapzak mee willen geven. 

Hiernaast zou het prettig zijn wanneer alle jassen, tassen en 
andere persoonlijke spullen worden voorzien van naam. Het is 
voor ons soms erg zoeken naar alle juiste spullen en we willen 
iedereen graag weer met zijn/haar eigen jas naar huis laten 
gaan      . 

Alvast bedankt voor jullie medewerking!  

 

Open eind materiaal stimuleert de fantasie! 

Open eind materiaal is speelgoed dat zich aanpast 
aan de invulling van de gebruiker en de betekenis 
die hij of zij het geeft.  
 
Bij een baby betekent dit het ontdekken van de 
natuurkundige mogelijkheden van voorwerpen en 
bij een ouder kind is dat in het fantasiespel, 
waarbij hetzelfde voorwerp steeds een andere 
betekenis krijgt. 


