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Oproep oudercommissie voor nieuwe leden 
Helaas……..Na de zomervakantie gaat de voorzitter, Leonie Melein, de oudercommissie 
verlaten. Bij deze dus een oproep voor een nieuw oudercommissielid. 
De oudercommissie van gastouderbureau ROOS bestaat momenteel uit drie vraagouders. 
Ook is er, op verzoek van Gastouderbureau ROOS en de oudercommissie, een gastouder 
betrokken. Zij vergaderen minimaal vier keer per jaar. Dat zijn inhoudelijke maar zeker ook 
gezellige avonden! De oudercommissie behartigt de belangen van alle vraagouders. Het 
draait in goede opvang niet alleen om het belang van de kinderen, maar ook om de wensen 
van de ouders. De focus ligt op het bewaken en bevorderen van de kwaliteit van de opvang. 
Daartoe geven zij Gastouderbureau ROOS gevraagd en ongevraagd advies over o.a. het 
pedagogisch beleid, communicatie en de tarieven.  
Wil je hierover mee kunnen praten of wil je hier meer over weten, neem dan contact op met 
Gastouderbureau ROOS of Elien Minten (contactpersoon): 0485-801002. 
 
Boekstart 
Boekstart is een cursus "interactief voorlezen" voor gastouders die hier interesse in 
hebben. In de eerste bijeenkomst zijn we begonnen met het voorlezen voor de leeftijd van 
0-2 jaar. In de tweede bijeenkomst richten we ons voornamelijk op de leeftijd 2-4 jaar.  
De 1e avond is geweest op 9 mei. Er hebben 12 gastouders deelgenomen aan deze avond. De 
2e avond is op 26 juni. Het is een interessante, leerzame cursus. 
 
Geboren: 
Fay Derksen    27-02-2017  St. Anthonis  
Driek Verheijen   06-03-2017  St. Hubert 
Roos en Suus v.d Hoven  23-03-2017  Wanroij 
 
Workshop sexuele ontwikkeling bij kinderen van 0-4 jaar 
Woensdag 31 mei organiseerde Mamacafé Mill in samenwerking met Blikopeners de 
informatieavond “Oh zit dat zo!”.  Wanneer begin je nou eigenlijk met de seksuele 
opvoeding of voorlichting? Weet je alle antwoorden op de vragen van je kinderen? Hoe ga ik 
nu de geslachtdelen bij mijn babydochter noemen? Tot wanneer mag ik nog samen met mijn 
kind in bad? Hoe maak ik mijn kind weerbaar, je hoort zoveel enge verhalen? En wat is nou 
eigenlijk normaal seksueel gedrag?  
Het was een interactieve avond waarop we gepraat hebben over allerlei zaken rondom de 
sexuele ontwikkeling bij kinderen. 
 
2016 hersteljaar voor de kinderopvang 
2016 is het jaar geworden van herstel waar de kinderopvangbranche op gehoopt had. In 
heel 2016 kwamen er 682.000 kinderen naar de kinderopvang. Dit waren er in 2014 nog 
620.000. In het vierde kwartaal steeg het aantal kinderen op de kinderopvang tot boven de 
700.000. 



'Het is fantastisch om te zien dat er steeds meer moeders werken en dat hun kinderen het 
dan tegelijkertijd naar hun zin hebben op de opvang', aldus demissionair minister Asscher. 
Dit blijkt uit cijfers van het ministerie van Sociale Zaken van zowel het vierde kwartaal als het 
volledige jaar 2016. Het aantal kinderen dat naar de bso ging lag in 2016 op 314.000, de 
dagopvang ontving 268.000 kinderen en nog eens 116.000 kinderen gingen naar de 
gastouderopvang. In al deze opvangvormen was sprake van groei in 2016. 

Daar staat tegenover dat kinderen gemiddeld wel minder uren naar de kinderopvang gaan. 
In 2016 was dit per kind gemiddeld 57,3 uur. Dit was het jaar ervoor (2015) nog 58,1 uur. 
Vooral in kinderdagverblijven nam het aantal uren af, maar dat komt doordat 
peuterspeelzalen werden omgevormd tot kinderdagverblijven. Daar wordt gewerkt met 
dagdelen opvang in plaats van hele dagopvang waardoor het gemiddeld aantal uren in de 
dagopvang daalde. Opvallend is dat het aantal uren per kind (0-3 jaar) in de 
gastouderopvang juist steeg in 2016 met een half uur per maand. 

 
Jaarlijkse evaluaties 
Op advies van de oudercommissie hebben we besloten om de jaarlijkse evaluaties met de 
vraagouders in een nieuw jasje te steken. We waren gewend om alle vraagouders een 
digitale vragenlijst toe te sturen, maar deze werd niet altijd ingevuld. In de toekomst willen 
we alle vraagouders minimaal 1x per jaar bellen om te bespreken hoe de opvang van hun 
kind(-eren) verloopt.  
 
Versje 
Vijf vingertjes zijn heel moe en slapen met hun oogjes toe 
Totdat de zon met warme stralen de vingers uit hun slaap komt halen 
De duim wordt wakker en wekt zijn makker 
De wijsvinger is boos, hij sliep nog als een roos 
De middelvinger staat op met een slaperige kop 
De ringvinger doet kwiek zijn ochtendgymnastiek 
“Ik ook” zegt pinkje pink en voelt zich erg flink 
De vingers roepen dan in koor: “Dag zonnetje, blijven schijnen hoor”. 

Je begint dit spelletje met een gesloten vuist op tafel. De vingers van je andere hand 

houd je gestrekt, hoog boven de vuist. Die beelden de zonnestralen uit. Tijdens het 
versje worden de vingers één voor één wakker. 

GGD-bezoek 
Op 15 mei hebben we ons jaarlijkse GGD-bezoek gehad. Het vorige bezoek was nog geen 
jaar geleden, maar aangezien onze GGD-inspecteur gaat verhuizen en daarom een nieuwe 
GGD-inspecteur inleert, zijn een aantal bezoeken naar voren geschoven, waaronder die van 
ons bureau. Wij zijn er wederom trots op te kunnen melden dat alles goed was. Het GGD-
inspectierapport kunt u terugvinden op onze website. 
 

Wij wensen iedereen een fijne zomervakantie! 
Met vriendelijke groet, team GOB ROOS 
Telefoon: 0485-210087 
Mobiel: 06-13180151 
Like onze Facebook-pagina  


