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September..
Welkom op ’t Koetshuisje Jason en Hugo!
Heel veel speelplezier gewenst! 😊
De vakantie zit er weer op! In deze nieuwsbrief
blikken we terug op de afgelopen weken en geven we een
aantal leuke tips en weetjes.
Er zijn weer veel leuke uitstapjes gemaakt….
Met onze wandelwagen lopen we heel Arnhem door, naar
de kinderboerderij, langs de molen, door het park en naar
de speeltuin!
Veel lees- en kijk plezier…

Nieuw het bord aan het pand van Arnhem Ortho!

Nieuwe tegels in onze ontdekkende leeromgeving!

Cursus KinderEHBO van het Rode Kruis!
Op woensdag 4 september wordt de KinderEHBO
georganiseerd op ’t Koetshuisje! De opgegeven personen
ontvangen een mail van het Rode Kruis met meer
informatie!

Kinderdagverblijf ’t Koetshuisje
Geert Grootestraat 6
6822 HG Arnhem

T. 026-7200945
Web: hetkoetshuisje.nl
Email: info@hetkoetshuisje.nl

Hieperdepiep Hoera
Feest op ’t Koetshuisje in september:
3 september: Do wordt 2 jaar!
18 september: Onze Mayke is jarig!
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...Dankjewel Lieve…
Linda, Mayke, Sebrenne,
Lisanne & Mervenur!

Dag van de leidster!
Het vak van een leidster, denken mensen vaak, is een zeer
eenvoudige zaak. Lekker een beetje met kinderen spelen
en op zijn tijd een beetje fruit rond delen.
Het lijkt zo gemakkelijk: de kinderen in een bak met zand
en de leidsters zitten te zonnen op de rand. Maar wie zo
denkt heeft het mis, want het werk van een leidster is
geen kattenpis!
Observeren, rapporteren, vergaderen en notuleren.
Luisteren naar ouders, beleefd reageren, in de groep een
fijne sfeer creëren. Niet chagrijnig zijn maar warm en
liefdevol, niet over je nek gaan van een drol.
Stimuleren en motiveren, steeds maar weer opnieuw
proberen. Schoonmaken, Bitcare bijhouden, van alles op
de hoogte blijven. Voorlezen en zingen, het bedenken van
leuke dingen.
Op ziektes en goede voeding letten, de kinderen op de wc
zetten. En zo zijn er nog veel meer zaken, die het werk van
een leidster zo veeleisend maken.
Rijk word je er ook niet van,
dus waarom doe je het dan?
Het zijn de kinderen, die maken heel veel goed.
Zij zijn de reden dat je het doet!
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Logo van ons nieuwe kinderdagverblijf Juffrouw Bellefleur in Beltrum
’t Belhameltje, Tante Tuit en ook ‘t Koetshuisje hebben allemaal een heel herkenbaar logo oftewel beeldmerk.
Daar kon juffrouw Bellefleur natuurlijk niet bij achterblijven en dus kunnen we hier de primeur onthullen:

Het logo is opnieuw ontworpen door de dames van Het paradijs, een ontwerpstudio in Arnhem. We vinden het
weer heel origineel gevonden en dit keer zit de naam in het logo verwerkt en heeft juffrouw Bellefleur een gezicht
gekregen. Wij worden er iedere keer vrolijk van wanneer we er naar kijken. Hopelijk heeft dit ook bij onze klanten
en hun kinderen dit effect.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Willy Wortel junior

Uitvindingen Waarvan Je Niet Gelooft Dat Ze Door Kinderen Zijn Bedacht! Kinderen klein en naïef? Dat denk je maar.
Zeker als je het onderstaande lijstje doorleest. Wist je dat heel wat uitvindingen eigenlijk bedacht werden door onze
kleine vrienden? Waarschijnlijk niet. Wij zetten ze daarom op een rij, de beste uitvindingen van kinderen.
1. Frank Epperson – de ijslolly
In 1905 verveelde de 11-jarige Frank Epperson zich.. In zijn tijd experimenteerde Frank wat en goot water met
sodapoeder in een vormpje, roerde het door en zette het buiten. Toen hij de volgende ochtend naar buiten ging,
had Moeder Natuur haar werk gedaan. Nadat hij in de jaren 40 een fris hapje moest maken voor het
brandweerfeest, verkocht hij zijn uitvinding op kleine schaal in een kraampje. Daar bleef het niet bij. Hij
experimenteerde met verschillende smaken, en, geheel eigen aan de tijd, zette een massaproductie op. De ijslolly,
op het houten stokje, was geboren.
2. Chester Greenwood – Oorverwarmers
in 1877 liep de 15-jarige Chester gefrustreerd rond. Hij hield enorm van ijsschaatsen, maar vond de ijskoude oren
die daarbij hoorden, niet zo leuk. Dat zette hem aan het denken. Hij nam twee ronde schijven, en vroeg zijn
grootmoeder om er bond rond te naaien. Hij verbond ze met een ijzeren band en begon een zaakje. Het product
sloeg onmiddellijk aan.
3. Blaise Pascal – rekenmachine
In 1642 was Blaise 16 jaar. Een ongewoon slimme Franse jongen, die een machine bedacht die kon tellen. Zo hielp
hij zijn papa, die als beroep de belastingen ontving. Hij ontwierp een 50-tal modellen, maar niemand leek echt
geïnteresseerd. Vandaag vinden we overal rekenmachines, in al onze smartphones, tablets en computers.
Ook de trampoline en de waterski zijn door kinderen uitgevonden. En waarschijnlijk nog veel meer maar zijn pappa
en mamma met het briljante idee van hun kind aan de haal gegaan!

Agenda
Woensdag 4 september: Kinder-EHBO avond 19.00 – 22.00 uur
Donderdag 19 september: Dag van de leidster!
Maandag 23 september: Start Herfst!
De in deze nieuwsbrief genoemde informatie is onder voorbehoud en ondergeschikt aan toekomstige (wets-)wijzigingen. Er kunnen derhalve geen rechten aan worden ontleend.

