
 
 
 
 
 
 

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

Nieuwsbrief 
juli 2017 

 
 

 

 

Nieuwsbrief juli 2017  

 

In de maanden juli en augustus gaan velen van ons op vakantie. Via deze weg wens ik iedereen een hele 

fijne vakantie toe en als jullie al met vakantie zijn geweest hoop ik dat jullie een heerlijke vakantie 

hebben gehad.  

Als de gastouder op vakantie gaat dan worden er, tenzij anders is afgesproken,  doorgaans geen uren in 

rekening gebracht. Op het moment dat u gebruik maakt van een andere gastouder dan worden die uren 

natuurlijk wel berekend.  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.  

Vakantie GO Kidz  

 

Gedurende de zomervakantie is GO Kidz van 24 juli t/m 14 augustus gesloten. Per mail ben ik deze 

dagen niet te bereiken. Indien u een dringende vraag heeft of een calamiteit die niet kan wachten tot na 14 

augustus verzoek ik u die via whatsapp( 06 504 06 937)aan mij te melden . Alle andere zaken zullen weer 

na 14 augustus opgepakt worden. De uren van de gastouder moeten voor 31 juli bij mij ingediend zijn.  

Kind-aantallen gastouder 

 

Het aantal kinderen dat gastouders mogen opvangen, hangt af van de leeftijd van de kinderen. Een 

gastouder mag maximaal 6 kinderen tot 13 jaar opvangen waarvan: 

 maximaal 5 kinderen tot 4 jaar; 

 maximaal 4 kinderen tot 2 jaar; 

 maximaal 2 kinderen tot 1 jaar. 

Dit maximum aantal kinderen is inclusief de eigen kinderen (tot 10 jaar) van de gastouder.  Ook 

vriendjes/vriendinnetjes die tijdens de opvang aanwezig zijn tellen mee. 

 

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. Door de meeste zorgverzekeraars wordt deze 

cursus vergoed. De volgende EHAK cursus staat gepland op zaterdag 10 maart 2018 van  

8:00 uur tot 12:00 uur in Deventer. Minimale aantal deelnemers is 6. Voor meer informatie of opgeven 

kan een mail worden gestuurd naar info@gokidz.nl. 

 

 

 

http://www.gokidz.nl/
mailto:info@gokidz.nl
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Workshop kinderen en emoties 

 

De workshop kinderen en emoties 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. 

Oudercommissie 

De oudercommissie behartigt de belangen van alle vraagouder(s) en kinderen van de opvang bij GO 

Kidz. Een oudercommissie bestaat uit een 3-tal vraagouders van GO Kidz. Hiervoor zijn adviesrechten 

vastgelegd in de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. 

Vraagouders die deel uit willen maken van een oudercommissie zijn welkom. Het hoeft niet veel tijd te 

kosten, want de communicatie mag grotendeels digitaal plaatsvinden. Het doel is om ongeveer 3x per jaar 

bij elkaar te komen bij een van de commissieleden thuis. 

Wil jij je aanmelden als oudercommissielid? Heel graag! 

De oudercommissie is te bereiken via het volgende e-mailadres: gokidz.oudercommissie@gmail.com 

Groepsapp voor gastouders van GO Kidz: 

 

Omdat je als gastouder toch soms collega’s mist is deze groepsapp 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 zou willen nemen. 

 

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 

http://www.gokidz.nl/
mailto:gokidz.oudercommissie@gmail.com
mailto:info@gokidz.nl
https://www.facebook.com/www.gokidz.nl/
https://nl.pinterest.com/GOKidzgob/
mailto:info@gokidz.nl

