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Hieperdepiep Hoera 

Feest op ’t Koetshuisje in oktober: 

 

8 oktober: Boet wordt 2 jaar! 

14 oktober: Jania wordt 2 jaar! 

20 oktober: Nola word 2 jaar! 

  

18 oktober: Onze Walter is jarig! 

22 oktober: Onze Betsy is jarig! 

 

Oktober… 

Welkom op ’t Koetshuisje Dana!  

Heel veel speelplezier gewenst! 😊  
 
In deze nieuwsbrief blikken we terug op de leuke dag: ‘De 
dag van de leidsters’! Dank jullie wel allemaal!  
Verder blikken we terug op de afgelopen  
weken en geven we een aantal leuke tips en weetjes.  
 
Momenteel werken wij volop aan het thema Herfst! 
We wandelen naar het bos, knutselen met de bladeren! 
 
Veel lees- en kijk plezier… 
 

Welkom op ’t Koetshuisje  

& veel speelplezier Dana!   

 

 

 

Herfst, herfst, wat heb je te koop?  
Zakken vol met wind, 'k weet niet of jij dat aardig vindt.  

Herfst, herfst, wat heb je te koop? Honderd paddenstoelen op een hoop.  
'k Zet ze voor je neer heus meneer 

dat doe ik alle jaren weer.  
Herfst, herfst, wat heb je te koop? Dikke grijze wolken op een hoop.  

Alles in de stad gooi ik nat koop je van mij zo’n regen bad? 

 

http://www.hetkoetshuisje.nl/
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Sportief uitje Team ‘t Koetshuisje 

In de prachtige bossen van de Veluwe in de buurt van Apeldoorn vind je Klimbos Veluwe. Hier beleefde het team 

van ‘t Koetshuisje op 24 augustus een magisch dagje uit. 

Een bezoek aan het Klimbos is een leuk dagje uit voor jong en oud. Je vindt hier uitdagende bruggen, netten, 

stevige lianen en hele gave tokkelbanen. Vanaf een minimale reikhoogte van 1.30m kun je al starten met de 

oranje routes in het Juniorbos. Ons adviesleeftijd is om vanaf 7 jaar te komen klimmen. Voor kinderen een 

spannend avontuur waarbij ze hun eigen grenzen verleggen, maar vooral heel veel plezier hebben! 

Hoogtevrees werd overwonnen om samen door de lucht tussen de bomen te zoeven!  Voor de echte  adrenaline 

kick werden bomen van 12 meter beklommen. In totaal hebben we 2,5 uur met elkaar geklauterd. 

Het was soms wel even slikken als we hoog tussen de boomtoppen stonden, maar gelukkig waren we steeds 

gezekerd aan een veiligheidslijn en hielden professionele instructeurs ons tijdens het klimmen goed in de gaten 

en boden hulp waar nodig was. 

Na afloop van ons klimuitje zijn we samen gaan eten in restaurant Dadawan in Arnhem. Het was een 

onvergetelijke dag en op de foto’s kunnen jullie zien dat we best stoer waren! Tevens hebben wij deze dag ook 

het afscheid van onze Rachel gevierd. 

 



 

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  oktober! 

 

10- minuten gesprekken!  

Oudercommissie overleg! 

 

 

 

Korte nieuwsberichten en leuke weetjes!  

-------------------------------------------------------- 

Leasebak voor de baby 

Het alternatief voor kopen van spullen is al langere tijd het ‘leasen’ van spullen. Een auto, een wasmachine, een 

fiets, vanwege de kosten is leasen vaak een goed alternatief. Sinds kort is het ook mogelijk om een kinderwagen te 

leasen. Het bedrijf Wheely introduceert in Nederland een leaseplatform voor kinderwagens. 

Je kunt zelfs kiezen uit een splinternieuw exemplaar voor €19,- per maand en een ‘tweedehandse’ voor een 

‘tientje. Bij panne vervangt het bedrijf, net als bij een leaseauto de onderdelen gratis. Gekozen is voor het merk 

Greentom die gebruikt plastic in haar productieproces gebruikt dus een duurzaam aspect. Accessoires zoals een 

regenhoes zullen mensen nog zelf moeten kopen en kunnen nog niet worden geleased. 

Voor informatie zie gowheely.com 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Start CAO onderhandelingen 

Op maandag 2 september zijn de onderhandelingen over de nieuwe cao Kinderopvang gestart. De cao-partijen 

Brancheorganisatie Kinderopvang en Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang namens werkgevers en 

FNV Zorg en Welzijn en CNV Zorg en Welzijn namens medewerkers zullen hun voorstellen uitwisselen en 

toelichten. De onderhandelingen zullen tot minimaal eind november dit jaar duren. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Antislip sokken of sloffen 

Nu het weer herfst is en er steeds meer regenachtige 

dagen komen, willen wij jullie vragen om antislipsokken of 

antislipsloffen mee te nemen naar ‘t Koetshuisje. De 

schoenen mogen dus bij binnenkomst uit en bij de jasjes 

worden neer gezet. Voor ouder(s)/verzorger(s) hebben wij 

de blauwe oversloffen, mocht je natte schoenen hebben 

gelieve deze aan te trekken zodat de vloeren waar de 

kinderen op spelen schoon blijven. Dank jullie wel!  


