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Nieuwsbrief december 2016 
 
En zo zitten we weer in de laatste maand van het jaar en is dit de laatste nieuwsbrief van 2016. We kunnen 
terugkijken op een super fijn jaar dankzij de fijne groep lieve zorgzame gastouders waar we ten allen tijde een 
beroep op kunnen doen. Daarnaast wil ik natuurlijk ook de vraagouders bedanken. Dankzij deze fijne 
samenwerking kunnen in 2017 de bureaukosten per maand per gezin  ongeacht het aantal opvanguren € 25,00 
blijven.  
 
Wij gaan er vanuit dat ook 2017 weer een fijn gastouderjaar wordt. 
 
De “veranderingen” 
 
Net zoals voorgaande jaren “rommelt” het in de kinderopvang; het  niet  inenten van kinderen die toch naar de 
opvang gaan,  het gelijktrekken van de gastouderopvang met de kinderopvang en natuurlijk de kwaliteit van de 
gastouderopvang. Alles wordt samen met de oudercommissie bekeken en aan gewerkt indien de wet veranderd 
wordt. Als een gastouder of de vraagouder wil weten hoe wij “achter de schermen” aan deze veranderingen 
werken of willen meedenken/meepraten kunnen jullie dit mailen naar info@gokidz.nl of naar 
gokidz.oudercommissie@gmail.com.  Je wordt dan toegevoegd aan de mailinglijst en uitgenodigd door mij of de 
oudercommissie om deel te nemen aan één van onze vergaderingen. En als de wetswijzigingen concreet worden 
komen wij daar in de volgende nieuwsbrieven op terug. 

De oudercommissie 

Vanaf volgend jaar gaat de oudercommissie ook een nieuwsbrief versturen. Dit jaar liften ze nog mee op de GO 

Kidz nieuwsbrief. 

De leden hebben zich voorgesteld in de nieuwsbrief van mei 2016. U kunt deze lezen op 

http://gokidz.nl/wp-content/uploads/2015/03/nieuwsbrief-mei-2016.pdf 

Hieronder worden een aantal punten genoemd die tijdens de vergaderingen in 2016 zijn besproken. Willen jullie 

meedenken, kennismaken of deelnemen aan de oudercommissie dan kunnen jullie mailen naar onderstaand 

mailadres.   

 Het huishoudelijke reglement: wij zullen het reglement van GO Kidz als uitgangspunt nemen voor de 
oudercommissie 

 Binnengekomen klachten: er zijn geen klachten of andere vormen van onvrede geweest  in 2016. Maar 
hoe willen en kunnen we dit onderwerp in de toekomst bespreekbaar maken? Er is een externe en 
interne klachtenregeling. In beide gevallen is de houder van het gastouderbureau het eerste 
aanspreekpunt. We hebben aangegeven dat we als oudercommissie graag opgenomen willen worden in 
dit proces.   

 Bekendheid? Hoe zorgen we ervoor dat we als oudercommissie in beeld zijn of komen bij vraagouders en 
gastouders? 

 

http://www.gokidz.nl/
mailto:info@gokidz.nl
mailto:gokidz.oudercommissie@gmail.com
http://gokidz.nl/wp-content/uploads/2015/03/nieuwsbrief-mei-2016.pdf
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Nieuwjaarsborrel, proosten op een nieuw jaar? 

Als oudercommissie lijkt ons het leuk om eens iets met z’n allen af te spreken, jong, oud, ouder en gastouder. 
Zodat we elkaar eens treffen. Misschien krijgen we dan meer beeld bij de verhalen die onze kinderen thuis 

vertellen😊 Of komen er nog misschien nog wel meer verhalen… 

Wij vragen jullie een reactie te geven of jullie hierbij wel of niet bij aanwezig willen zijn, zodat wij kunnen 
inventariseren op hoeveel mensen we ongeveer kunnen rekenen. Jullie kunnen een reactie mailen 
naar gokidz.oudercommissie@gmail.com voor 6 januari. 

Vragen? 
Hebben jullie vragen? Jullie kunnen ons altijd mailen, het mailadres is: gokidz.oudercommissie@gmail.com. 

EHAK (herhalings)curcus 
 
Iedere gastouder dient te beschikken over het certificaat Eerste Hulp aan Kinderen. Bij EHBO Deventer volgt u de 
Basisopleiding Eerste Hulp aan Kinderen. Zowel  gastouders als vraagouders die hier aan deel willen nemen 
kunnen voor € 75,00 deze cursus volgen. Deze cursus wordt gegeven op een zaterdag in februari of maart in 
Deventer. Door de meeste zorgverzekeraars wordt deze cursus vergoed. Minimale aantal deelnemers is 6.  
 
Workshop kinderen en emoties 
 
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. Minimale aantal 
deelnemers is 6. 
 
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/ 
 
Gesloten 
 
Gedurende de kerstvakantie is GO Kidz gesloten. De betalingen en dringende zaken zullen uiteraard wel opgepakt 
worden. Is er iets wat echt niet kan wachten dan kunnen jullie een WhatsApp bericht  sturen naar 06-50 40 69 37. 
Alle andere zaken zullen weer na 9 januari opgepakt worden. 

 

http://www.gokidz.nl/
applewebdata://e-aj.my.com/compose/?mailto=mailto%3agokidz.oudercommissie@gmail.com
applewebdata://e-aj.my.com/compose/?mailto=mailto%3agokidz.oudercommissie@gmail.com
https://www.facebook.com/www.gokidz.nl/
https://nl.pinterest.com/GOKidzgob/
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Tot slot 

Ook namens de leden van de oudercommissie wens ik iedereen een fijne kerst en een knallend nieuwjaar toe. 

Tot volgend jaar! 

Hartelijke groet, 

Sandra, Douwe, Claudia &  Kirsten 

http://www.gokidz.nl/

