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Na al die regenachtige dagen hoop ik dat de zon snel weer gaat schijnen. Helaas je weet het maar 
nooit hier in Nederland, we weten wel dat over 2 maanden de tijd weer aanbreekt dat onze 
gastouder(s) met vakantie gaan. Graag willen  GO Kidz en de gastouders dat in goed overleg laten 
verlopen. 
 
Het is voor de opvang altijd lastig indien de gastouders met vakantie gaan, gelukkig zijn er andere 
gastouders die thuis blijven. Indien er vervangende opvang geregeld dient te worden omdat jullie 
gastouder op vakantie is mail naar info@gokidz.nl of stuur een WhatsApp bericht naar  
06-50406937. Dan kijken wij samen of wij een vervangende gastouder kunnen regelen. 
 
Voorstellen oudercommissie 
 

Kirsten heeft ons gevraagd ons voor te stellen als leden van de oudercommissie van GO Kidz. 

Douwe Jan Spoelstra 

Ik zal mij even voorstellen als lid van de oudercommissie van GO Kidz gastouderbureau. 

Ik ben Douwe Jan Spoelstra, 34 jaar en ben geboren en getogen in Friesland. 

Woon sinds 2011 samen met mijn vriendin en onze dochter van 1,5 in Deventer, en de 2e is op komst 

en verwachten we eind juni. 

Ben werkzaam in de beveiliging, wat ik nu 16 jaar doe. 

Verder houd ik van koken, mountainbiken, voetbal en leuke dingen met het gezin doen. 

Sandra Sleumer 

Hallo allemaal, Ik ben Sandra Sleumer, moeder van Esmée. Ik woon samen met mijn vriend en 

dochter in Deventer. Onze dochter gaat met veel plezier naar één van de gastouders van GO Kidz. In 

mijn vrije tijd mag ik graag samen met Esmée en Freddy leuke dingen doen. Daarnaast heb ik vele 

hobby's, kortom tijd te kort...  Maar ik vind het te leuk om iets meer betrokken te zijn bij GO Kidz, 

vandaar dat ik graag deel uit wil maken van de oudercommissie. 

Claudia van Elswijk 

Graag stel ik mezelf even voor. Ik ben Claudia van Elswijk. Mama van Lars en Sven die bij Gastouder 

Carin zitten. Dit jaar ben ik begonnen bij de oudercommissie van GO Kidz. Ik heb enkele jaren 

ervaring in de kwaliteitszorg en Arbo.  

Naast het moederschap heb ik een eigen horecazaak in Raalte. 

Vragen?  

Zijn er vragen of opmerkingen? Of misschien dat jullie eens kennis willen maken. Jullie kunnen ons 

bereiken via het volgende e-mailadres: gokidz.oudercommissie@gmail.com 
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Ehbo 
 
De cursus Eerste Hulp Aan Kinderen die op 26 maart jl. door EHBO Deventer is georganiseerd is ons 
super goed bevallen. Wat een ontzettende fijne docent (Willy)! Hij heeft ons veel geleerd en 
uitgelegd. En ik kan namens mijzelf en alle gastouders en vraagouders melden dat wij het een zeer 
interessante cursus vonden. Na het afnemen van het EHAK examen zijn wij allemaal geslaagd!  
Nogmaals bedankt EHBO Deventer voor deze fijne cursus en tot de herhalingscursus die volgend jaar 
gehouden wordt. 
 
Jaarverslag 
 
Het jaarverslag 2015 staat online. Indien jullie het jaarverslag 2015 willen lezen kun je deze vinden op 
www.gokidz.nl/documenten. 
 
Facebook 
Heb je de facebooksite van GO Kidz al geliked? Er wordt regelmatig iets op geplaatst! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
GO Kidz,  
 
Kirsten 
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