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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!
Dank je wel lieve Lisanne, Frenky, Rianne, Cynthia,
Puck, Mayke en Linda!

Hieperdepiep Hoera
Feest op ’t Koetshuisje in september!
3 september: Do wordt 3 jaar!
18 september: Onze Mayke jarig!
Fijne verjaardag!

Zwangere pedagogische medewerksters
Personeelsleden die zwanger zijn werken vanaf het
laatste trimester (vanaf week 28) niet meer op de
groep en gaan in overleg andere werkzaamheden
doen vanuit huis of (elders) op de locatie. De
betreffende werknemer gaat hierover in overleg met
ons en per locatie worden maatwerkafspraken
gemaakt.
Vanaf 28 weken zwangerschap kan een COVID-19
infectie namelijk ernstiger verlopen. Dat komt doordat
je buik groeit en je longen minder ruimte hebben. Dit
geldt trouwens voor alle luchtweginfecties, niet alleen
voor een infectie met het nieuwe coronavirus.
Lisanne zal vanaf de 28e week van haar zwangerschap
dan ook niet langer op de groep werken, maar wel
werkzaam blijven op en voor ’t Koetshuisje. Door
regelmatig bij de haal-en brengmomenten aanwezig
te zijn blijft zij aanspreekpunt voor ouders. Ook zal
Lisanne voor ’t Koetshuisje pedagogisch materiaal
maken en haar collega’s blijven begeleiden en
coachen. De directe verzorging op de groep zal zij
echter overlaten aan haar collega’s.

Linda weer terug op Koetshuisje
Na haar vakantie in september zal Linda vanaf
maandag 21 september haar werkzaamheden op ’t
Koetshuisje hervatten. In eerste instantie boven de
normale personeelsbezetting en daarna weer volgens
een vast rooster. Wij wensen Linda hier veel succes
mee.
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Welkom in het team, Puck! Wij wensen Puck veel succes met haar stage!

Even voorstellen…
Hallo, mij naam is Puck Aalders en ben 20 jaar.
Ik woon in Babberich met mijn ouders en mijn hond Senna..
Heb ook nog een oudere zus en broer die wonen al op zich zelf.
Mijn hobby’s zijn dansen, lekker drankje drinken met vriendinnen en
shoppen.
Ik doe de opleiding pedagogisch medewerker niveau 3 en zit nu in het
tweede leerjaar.
Ik volg nu een BBL-opleiding aan het Rijn IJssel in Arnhem en op de
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag kom ik hier mijn BBL stage lopen.
Ik wil graag mijzelf verdiepen in het kinderdagverblijf werk.
Ik werk graag met kinderen, vind het leuk om ze te verzorgen en ze
dingen te leren.
Ook ben ik erg geïnteresseerd in de ontwikkeling van kinderen.
Ik kijk uit naar deze stageperiode, hoop veel te leren, en heb er veel
zin in!
Groetjes,
Puck
Herfst in augustus

Minder vroeggeboortes tijdens lockdown

Meestal halen we onze bladblazer in oktober pas uit de
opslag, maar de afgelopen maanden waren we bij het
Koetshuisje bijna dagelijks aan het blazen om de grote
hoeveelheden bladeren die naar beneden komen te
verwijderen.

Wereldwijd zien artsen een opvallende afname van het
aantal vroeggeboortes sinds de lockdown vanwege het
coronavirus. In Denemarken melden ziekenhuizen zelfs
een afname van 90 procent van baby’s onder de 28
weken.

We blijven ons best doen om te voorkomen dat de
bladeren voor overlast zorgen, maar soms kan een
enkele windvlaag alweer voor een behoorlijke
hoeveelheid bladeren op de grond zorgen.

Ook in Nederland werd een daling geconstateerd. In
het Rotterdamse Erasmusmc was sprake van een
afname in het aantal vroeggeboortes.
Mogelijke verklaringen voor de afname zijn meer slaap
en minder stress bij de moeders, minder
luchtvervuiling en minder blootstelling aan andere
virussen sinds de lockdown. Een internationaal team
van onderzoekers gaat dit verder uitzoeken.
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IN NIEUW JASJE!
Door de Coronamaatregelen
krijg je als ouders niet altijd meer
alles mee wat binnen aan het
interieur is veranderd. Een
aantal foto’s kunnen hierbij dan
behulpzaam zijn.
De afgelopen weken hebben we
onder andere de grote bruine
stoel in de huiselijke omgeving
van een nieuw meubelstofje
voorzien en een aantal meubels
een fris kleurtje gegeven. Ook
wat muurtjes waren toe aan een
nieuwe verflaag.
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Prentenboeken over coronavirus
Het coronavirus roept veel vragen op bij kinderen. Hoe leg je kleuters uit wat het is? En hoe stel je ze gerust?
Een aantal voorbeelden van prentenboeken die je als ouders hierbij kunnen helpen:
1) Eline Claeys schreef dit verhaal om (voor) te lezen als je met kinderen over het Coronavirus (COVID-19)
praat. Een kleurrijk prentenboek waarin op een simpele manier en met wat humor het coronavirus wordt
uitgelegd aan kinderen. Dit kan je helpen bij de gesprekken of vragen die je kinder(en) hebben over corona.
2) Flip, Grote Vriend en corona. Maak een fijn plekje in huis met veel kussens en dekens waar jullie samen dit
boek kunnen (voor)lezen en er zeeën van tijd is om alle vragen van je zoon of dochter te beantwoorden. Het
is tijd voor uitleg en een momentje voor elkaar! Flip, Grote Vriend en corona
Wil je Flip, Grote Vriend en corona bestellen? Stuur dan een mail naar info@flipengrotevriend.nl

3) Noor en het coronavirus
Het boek vertelt wat een virus is en wat we ertegen doen in Nederland. Het geeft woorden aan gevoelens van
onzekerheid en het helpt kinderen om te zien dat er nog steeds leuke dingen zijn, ook nu we veel binnen moeten
blijven. De overheidsrichtlijnen komen op een begrijpelijke manier aan bod en tot slot is er het uitzicht op betere
tijden.

Agenda september
Donderdag 17 september
Dag van de leidster
Vrijdag 18 september
Mayke jarig
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