
 
Nieuws op Het Bonte Koetje                  
november 
  

Management: 
In een eerdere nieuwsbrief had ik aangegeven dat ik vanaf half oktober weer twee dagdelen 
aanwezig zou zijn op het Bonte Koetje. Dit blijkt toch een iets te optimistische inschatting. 
Daarom heb ik gevraagd of Annelies de Groot ons tot half januari nog wil blijven 
ondersteunen. Op de achtergrond ben ik wel weer volop betrokken en bezig met allerlei 
nieuwe ontwikkelingen, en vanaf half januari zal ik ook twee dagdelen aanwezig zijn op het 
Bonte Koetje. Hartelijke groet, Jantine. 
 

Nieuwe samenstelling oudercommissie: 
In de vorige nieuwsbrief gaf de oudercommissie aan op zoek te gaan naar nieuwe leden. We 
zijn blij om te melden dat Frida Schinkel (moeder van Tygo en Kay) en Mirthe den 
Boer (moeder van Mattheo en Hugo) inmiddels zijn toegetreden tot de commissie en op 1 
november is er voor het eerst vergaderd in de nieuwe samenstelling. De commissie bestaat 
nu weer uit 5 leden, naast Mirthe en Frida zijn dat Marilou Bos (moeder van Levy en Joël), 
Hanneke Burggraaff (moeder van Elina en Emily) en Mark Lenaers (vader van Hidde, Luuk en 
Fiene).  
De notulen van de oudercommissie zijn terug te vinden op de website, en mochten jullie 
vragen hebben voor de oudercommissie dan kan je hen natuurlijk altijd benaderen of je kan 
ze mailen; oudercommissie@gmail.com. 
 
Inmiddels hebben we afscheid genomen van Bob de Wissel (vader van Seline en Bas) en 
Karlijn Blom (moeder van Fiene en Noor) Via deze weg willen we hen nogmaals bedanken 
voor hun meedenken de afgelopen jaren. 
 

Ouderavond: 
Afgelopen 17 oktober organiseerden wij samen met de gemeente Utrecht een ouderavond. 
Van elke groep was er één leidster die iets vertelde over de activiteiten die zijn ondernomen 
op de verschillende groepen in het kader van het thema verkeer. Ook waren er van een 
aantal groepen korte filmpjes te zien.   
Daarna heeft Tineke van de gemeente Utrecht een korte lezing gehouden over hoe kinderen 
het verkeer beleven en hoe je ze daar als ouders/verzorgers het beste in kan begeleiden. In 
de bijlage treffen jullie een folder aan over kinderen en verkeer. 
Daarna kwam Anne (moeder van Sven en Line) aan het woord en zij vertelde over de pilot 
van de buitenspeelpakken. 



 
 

Buitenspeelpakken 
Zoals jullie in een vorige nieuwsbrief hebben gelezen en wellicht inmiddels ook in de speciaal 
uitgedeelde flyer, willen we ook in de koude maanden ervoor zorgen dat de kinderen veel 
naar buiten blijven gaan. Daarom hebben we ervoor gekozen om mee te doen met een pilot. 
Anne (moeder van Sven en Line)) heeft het bedrijf Laj opgestart. Laj verzorgt buitenkleding 
die het mogelijk maakt om ‘makkelijk naar buiten en schoon naar binnen te gaan’, het hele 
jaar door en vooral in de koude maanden van het jaar. 

Anne gaat in samenwerking met het Bonte Koetje onderzoeken of het dragen van goede 
buitenkleding er ook voor zorgt dat er 50 % vaker buiten gespeeld kan worden tijdens de 
koude maanden van het jaar. 

Tijdens het spelen zal Anne een aantal foto’s en videobeelden maken. De videobeelden 
worden gebruikt als promotiemateriaal en laat zien hoe de kinderen plezier hebben tijdens 
het onbezorgd buiten spelen. De kinderen komen niet aan het woord en er zal geen 
persoonsgegevens worden gebruikt. 
Aanmelden kan nog tot 12 november! 

 

Shetlanders 
Onze lieve shetlanders Gabber en Peer gaan genieten van hun oude dag bij hun nieuw 
baasje. We hebben een afscheidsfeestje met de kinderen gevierd en de shetlanders verwend 
met wortels en appels. Vorige week maandag zijn onze nieuwe shetlanders Martijn en Leo 
gebracht. Wat zijn ze leuk en ontzettend lief. De kinderen van de peutergroep en BSO 
mogen nieuwe namen verzinnen voor onze nieuwe shetlanders.  



   
 

Namen en handschoenen 
Wij willen u vragen om tassen, jassen, sloffen, schoenen en knuffels te voorzien van de naam 
van uw kind. Het wordt kouder buiten en een aantal kinderen nemen al handschoenen mee. 
Wij willen u vragen om de handschoenen aan een koortje te verbinden en de handschoenen 
door de mouwen van de jas te laten verlopen zodat de handschoenen hier niet kwijt kunnen 
raken. 

Sinterklaas 
28 november vieren wij Sinterklaas voor alle kinderen op Het Bonte Koetje. Hierover krijgt u 
nog een aparte brief. Op de groepen hangen lijsten waarin u kunt invullen of jullie bij ons 
Sinterklaasfeest wel of niet aanwezig zijn. Op 5 december sluit het kinderdagverblijf om 
17.00 uur zodat iedereen op tijd Sinterklaasavond kan vieren. 

Kerstvakantie 
Het duurt nog ruim 2 maanden maar op alle groepen hangen lijsten om in te vullen of jullie 
met de kerst op vakantie zijn zodat wij hierbij rekening kunnen houden met het inplannen 
van onze leidsters. Graag voor 16 november invullen. Onze dank hiervoor. 

Lynn 
Vanaf december zal Lynn niet meer op vaste dagen op de BSO werken (alleen nog als 
invaller). In week 48 hebben de kindjes de gelegenheid om afscheid te nemen van haar. 

Nieuwe rooster 
Onze leidsters hebben vanaf januari 2019 een nieuw rooster.  
Onderstaand treffen jullie het nieuwe rooster. 
 
 
Baby VD TD LD 

maandag Nathalie Elise Amanda 
dinsdag Kyra Elise Shirley 
woensdag Nathalie Natasja Kyra 
donderdag Amanda Shirley Nathalie 
vrijdag Elise  Nathalie/Kyra 

    



    
Dreumes VD LD  
maandag Monica Michelle  
dinsdag Michelle Lynn  
woensdag Lynn Amanda  
donderdag Monique Monica  
vrijdag Monique Lynn  

    
Peuters VD LD  
maandag Manon Zoë  
dinsdag Roos Manon  
woensdag Zoe Roos  
donderdag Zoë Manon  
vrijdag Roos Zoe  

    
BSO 14.30 t/m 18.00 14.30 t/m 18.30  
maandag Natasja Nel  
dinsdag Natasja Nel  
donderdag Natasja Nel  
vrijdag  Nel  
 
 
 
 

 
 
 
 
 


