
                                            

                                         Nieuwsbrief september 2016 

 

De vakantie zit er (voor de meesten) weer op! 

Wij hopen dat iedereen een hele fijne vakantie heeft gehad en weer met frisse moed en 

plezier aan de slag gaat! 

 

Geboren:  

Benthe Ermers   20-05-2016 Ledeacker 

Tieme Claassen    14-06-2016 Beers 

Aimey v.d. Bogaart   11-07-2016 St. Hubert 

Roos van Erp    16-08-2016 Uden 

Dyke Selten    21-08-2016 Wilbertoord 

Niek de Groot   23-08-2016 Uden 

Allemaal van harte gefeliciteerd namens Gastouderbureau ROOS. Heel veel geluk met 

de kleine! 

 

Dag van de leidster en de gastouder  

Leid(st)ers in kinderdagverblijven en gastouders hebben een belangrijke taak bij de 

opvang en opvoeding van kinderen uit heel veel gezinnen. 

Die taak pakken ze meer dan serieus op. De leid(st)ers en 

gastouders kenmerken zich door een enorme betrokken-

heid en een grote flexibiliteit. Het kind staat voor hen op 

de eerste plaats.  

 

Eens per jaar wordt de waardering voor deze medewer-

kers vormgegeven met de Dag van de Leidster en de Dag 

van de Gastouder. Veel ouders reageren attent op deze 

dag en geven wat extra aandacht of een klein presentje.  

 

De Dag van de Leidster valt ieder jaar op de derde donderdag in september.  

In 2016 valt deze dag op 15 september. 

 

Kinder-EHBO 

De EHBO-herhalingslessen komen er weer aan! 

De kosten voor de herhalingsles zijn €30,-. U kunt de factuur indienen bij uw zorgver-

zekeraar. Afhankelijk van uw verzekering krijgt u dit geheel of gedeeltelijk terug be-

taald. De kosten voor een nieuw certificaat nemen wij voor onze rekening.  

Het is verplicht jaarlijks aan de herhalingslessen mee te doen om uw diploma geldig te 

houden.  

 

Wanneer:  dinsdag 4 okt., dinsdag 11 okt., donderdag 20 okt. of maandag 31 okt. 2016 

Locatie:  Kinderdagverblijf De Kei, Rodenweg 3 te Mill 

Tijd:   19.00-21.30 uur 

Geef bij voorkeur via de mail door welke dag u het beste schikt. Volgt u de herhalingsles 

elders, dan vernemen wij dat ook graag via de mail. 

 

 

 



 

Roosjesdag! 

Op zaterdag 24 september organiseren we onze jaarlijkse Roosjesdag voor alle ouders 

en gastouders en hun kind(eren). Wij vinden het belangrijk om elkaar informeel te ont-

moeten en ook om onze dank te tonen voor het vertrouwen dat jullie hebben in GOB 

ROOS.  

Dit jaar heeft de Roosjesdag het thema: “De Boerderij”. De kinderen krijgen een stem-

pelkaart en kunnen allerlei spelletjes doen in dit thema. Als de stempelkaart vol is, krij-

gen ze een leuke attentie. 

De kinderen die dat willen, mogen verkleed komen als boer of boerin. 

Ook staat er dit jaar een prachtig springkussen, wat ook voor de wat grotere kinderen 

erg leuk is. Tussen de middag zijn er broodjes voor iedereen. Er zijn geen kosten ver-

bonden aan deze dag.  

 Wanneer:  Zaterdag 24 september, bij heel slecht weer zaterdag 1 oktober 

 Tijd:   10.00-13.00 uur 

 Locatie:  Kinderdagverblijf De Kei, Rodenweg 3 te Mill 

 Opgave:  Voor 18 september via: info@gastouderbureauroos.nl 

 Wat:  Naam, aantal personen, leeftijd kinderen,  eventuele allergieën 

 

Reserve-opvang / vakantie-opvang 

Als u gebruik maakt van een reserve gastouder bijvoorbeeld tijdens de vakantie dan 

dient u dit door te geven aan de belastingdienst. Dit moet binnen 3 maanden na start 

van de opvang bij de andere gastouder. 

 

Nieuw contactpersoon oudercommissie GOB Roos: 

Elien Peters: 0485-801002 

 

Communicatie 

Steeds vaker ontvangen wij berichten via Whatsapp. Wij willen jullie vragen om alleen 

telefonisch of via de mail te communiceren met het gastouderbureau. Dit houdt het 

voor ons een stuk overzichtelijker! 

 

Knutselidee: 

Heb je op vakantie leuke stenen of schelpen meege-

nomen? 

BEESTJES VAN STENEN 

Benodigdheden 

Diverse stenen 

Eventueel schelpen 

Verf 

Seconde lijm of andere goede lijm 

 

Met vriendelijke groet,   

Irma Schel en Anita van Gemert 

Telefoon:   0485-210087  

mobiel: 06-13180151                                                             Like onze facebook pagina 

mailto:info@gastouderbureauroos.nl

