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Gerben, welkom in de oudercommissie! Een nieuw
oudercommissielid, Gerben stelt zich alvast aan
jullie voor…
Dag,
Ik ben Gerben Zonneveld, vader van Rinze. Ik vond het,
inmiddels ongeveer een jaar geleden, best wel raar om
mijn zoon naar de opvang te brengen. Gaat hij opeens
allemaal dingen meemaken waar ik geen onderdeel meer
van ben! Dat vond ik lastig te verkroppen, vandaar dat ik
aangaf in de oudercommissie te willen. Toch nog iets van
betrokkenheid en ik denk graag mee over hoe het gaat!
In mijn werk begeleid ik teams waarbinnen de
samenwerking door omstandigheden wat moeizaam gaat.
Dit doe ik door het hele land, veelal in onderwijs
organisaties. Daarnaast maak ik muziek, ga ik (nu het weer
bijna lijkt te kunnen) graag naar het theater/concertjes,
houdt van een borrel en probeer 2 keer in de week te
fietsen op de Veluwe. dat lukt soms.
Super leuk om nu in de oudercommissie te zitten. Ben
benieuwd waarover ik mee ga denken!

Feest op ’t Koetshuisje in Oktober!
5 oktober: Marie wordt 2 jaar!
8 oktober: Boet wordt 4 jaar!
14 oktober: Ted wordt 2 jaar!
18 oktober: Cato wordt 1 jaar!
20 oktober: Nola wordt 4 jaar!
18 oktober: onze Walter is jarig!
22 oktober: onze Besty is jarig!
Fijne verjaardag!
Welkom op ’t Koetshuisje
Juune

Veel speelplezier!

Sinds enkele weken missen we onze collega
Frenky Budding op de groep.
Ze is door ziekte uitgevallen. We hebben
frequent contact met haar en wensen haar van
harte beterschap.
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Wij zijn gestart met het thema; Herfst!

Agenda
Herfstvakantie
23 t/m 31 oktober
Dierendag
Maandag 4 oktober
10 t/m 29 oktober:
Kim afwezig i.v.m. vakantie.
‘t Koetshuisje is dagelijks te bereiken.
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