
 
 
 
 
 
 

* GO Kidz * Het Laar 253 * 7414 BR * Deventer * 06 504 06 937 * LRK nummer: 185791578 * 

Nieuwsbrief 
april 2017 

 
 

Nieuwsbrief april 2017  

Wat is het toch koud deze week maar gelukkig hebben we al een paar mooie lenteweken achter de rug en 
hebben we meteen kunnen genieten van de lentezon. 
 
De controle van de GGD heeft onlangs weer plaatsgevonden en het inspectierapport hiervan is geplaatst op de 
website. Wederom zijn er geen fouten geconstateerd. Ook heeft de geschillencommissie mij een bevestiging 
gestuurd dat er geen geschillen zijn ingediend tegen GO Kidz.  
 

Vakantie: 
 
De vakantieperiode komt er weer aan. Velen  zijn lekker een paar dagen vrij of gaan heerlijk op vakantie. Denkt u 
eraan dat een vakantie een maand van te voren (mits dit schriftelijk anders is vastgelegd) aan de gastouder en/of 
vraagouder doorgegeven dient te worden. Graag hoor ik van de gastouders of zij zich beschikbaar willen stellen 
als noodgastouder.  
 
Groepsapp voor gastouders van GO Kidz: 
 
Omdat je als gastouder soms collega’s mist is dit een  leuke manier om eens met anderen ervaringen uit te 
wisselen. Laat even via de mail(info@gokidz.nl) of via de WhatsApp 06-504 06 937 weten of je hieraan deel wilt 
nemen.  
 
Workshop kinderen en emoties 
 
Op dinsdag 17 mei van 20.00 uur - 21.30 uur vindt de introductieworkshop over kinderen en emoties plaatst. 

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 € 15,00 en het minimale aantal 

deelnemers is 6. Opgeven kan voor 01 mei bij info@gokidz.nl. 

Facebook en Pinterest 
 
Heb je de facebooksite  van GO Kidz al geliked? Er wordt regelmatig iets op geplaatst! 
https://www.facebook.com/www.gokidz.nl/ 
 
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/ 
 
Tip en/of suggesties 
 
Mist u iets, heeft u tips en/of suggesties voor de GO Kidz nieuwsbrief? Mail het dan naar info@gokidz.nl. 
 
Met vriendelijke groet, 
GO Kidz, 
 
Kirsten  
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