Nieuwsbrief september 2016
Helaas is de zomer weer voorbij en staat de herfst weer voor de deur. Ook wel weer fijn. Lekker met
de (gast)kinderen wandelen door de bladeren in het bos of in het park. Kastanjes zoeken en er
spinnenwebben van maken. Er zijn genoeg dingen te maken voor de herfst. Op de GO Kidz Pinterest
pagina kunnen jullie de ideeën vinden en ook op de facebookpagina wordt regelmatig iets geplaatst
om lekker creatief met de (gast) kinderen aan de slag te gaan.
Workshop kinderen en emoties

Op donderdag 6 oktober(20:00 uur tot 21:30 uur) vindt de workshop kinderen en emoties
plaats. Er zijn nog plekken vrij! Opgeven kan via info@gokidz.nl.
De cursus wordt gegeven door Meike van Poppel van Orthopedagogisch Praktijk Jade.
Tijdens deze workshop wordt er onderzocht welke emoties er zijn, hoe je ze kunt herkennen
en benoemen en hoe je ermee om kunt gaan. Er is ruimte om ervaringen uit te wisselen en
je ontvangt praktische tips. Na afloop krijg je een hand-out zodat je thuis alle informatie nog
een rustig kunt nalezen. De kosten hiervoor zijn € 10,00.
Gastouderdag
Gastouders zijn superhelden! Dat is absoluut waar! Ik wil via deze weg nogmaals benadrukken dat
jullie toppers zijn en dat ik ontzettend trots ben dat ik voor jullie fijne gastouders mag bemiddelen.
Verhogen van de tarieven
GO Kidz blijft ook in 2017 de bureaukosten van € 25,00 per maand per gezin behouden. Of uw
gastouder de kosten gaat verhogen weet ik niet. Alle gastouders informeren de vraagouders zelf
hierover!
Oudercommissie
Uit de evaluaties is gebleken dat niet iedereen op de hoogte is van de oudercommissie en daarom
hier nogmaals aandacht voor. Zijn er vragen of opmerkingen? Of misschien dat jullie eens kennis
willen maken. Jullie kunnen de oudercommissie bereiken via het volgende e-mailadres:
gokidz.oudercommissie@mail.com
Facebook
Heb je de facebooksite van GO Kidz al geliked? Er wordt regelmatig iets op geplaatst!
https://www.facebook.com/www.gokidz.nl/
Pinterest
Pinterest is een sociaalnetwerksite die fungeert als prikbord. De gebruiker kan over het hele web
afbeeldingen pinnen en vervolgens op een van de aangemaakte "moodboards" plaatsen.
https://nl.pinterest.com/GOKidzgob/
Met vriendelijke groet,
GO Kidz, Kirsten
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