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Feest op ’t Koetshuisje in juni!

Wij feliciteren…

18 september: Onze Mayke jarig!

Vera en Ronald
met de geboorte van Viènna!

3 september: Do wordt 4 jaar!
Fijne verjaardag!

Veel geluk, liefde en gezondheid
toegewenst!

Welkom in ons team, Anne!
Anne komt bij ons stage lopen op de …. (dagen)
vanaf 8 september! Wij wensen Anne veel
werkplezier en succes.. Anne stelt zichzelf
alvast aan jullie voor:

Mijn naam is Anne van den Nieuwenhof en ik ben
21 jaar oud.
In september start ik met het eerste jaar van de
opleiding pedagogisch medewerker niveau 4.
Vanaf september tot juli kom ik stagelopen bij ’t
Koetshuisje.
Jullie kunnen mij dan op maandag, donderdag en
vrijdag op de groep treffen. Ik vind het leuk om
kinderen te ondersteunen en te begeleiden in hun
ontwikkeling, ik hou van creativiteit en een fijne
omgeving om in te leren.
Mochten jullie nog vragen hebben, stel ze gerust!
Vriendelijke groet,
Anne van den Nieuwenhof

’t Koetshuisje bijna weer helemaal fris in de verf..
Het weer werkte niet echt mee, maar ons Koetshuisje is weer opnieuw in de verf gezet. Wel nog steeds de
vertrouwde kleuren wit, okergeel en monumenten groen. We kunnen er weer een paar jaartjes tegenaan en zijn
blij met de frisse uitstraling van het houtwerk.
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..16 september 2021..

De Dag van de Leid(st)er
De Dag van de Leid(st)er is in 2002 opgericht door de Landelijke Wervingscampagne voor de
Kinderopvang. Deze Dag vindt iedere derde donderdag in september plaats om het werk van de
kinderleid(st)er te promoten en hen te complimenteren met hun werk. Tegenwoordig komt ook vaker
de term Dag van de Pedagogisch Medewerker voor, een meer moderne term dan het ouderwetse
leidster.
In totaal zijn er bijna 5000 kinderdagverblijven. Deze hebben allemaal leid(st)ers die deze dag in het
zonnetje mogen worden gezet. Het werk van een leid(st)er gaat namelijk niet altijd over rozen: met
elke dag tientallen kinderen op je nek is het werk best zwaar te noemen.
Donderdag 16 september is dus de dag om eens uw waardering te laten blijken voor deze
hardwerkende mensen en hen te bedanken voor hun inzet en goede zorgen om voor uw kinderen te
zorgen. Ook wij als organisatie zullen niet vergeten onze medewerksters in het zonnetje zetten!
#onzetoppers!
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Agenda
16 september 2021
Dag van de Leidster
Op deze dag zetten wij al onze
lieve medewerksters in het zonnetje!
De in deze nieuwsbrief genoemde informatie is onder voorbehoud en ondergeschikt aan toekomstige (wets-)wijzigingen. Er kunnen derhalve geen rechten aan worden ontleend.

