
 
                                          
                                          

Nieuwsbrief september 2017 
  

Geboren: 

Hugo van Meegen  10-08-2017 Cuijk 

Luca Verstraaten  24-08-2017  St. Anthonis 

Jesse Hegmans  28-08-2017  Vredepeel 

Van harte gefeliciteerd namens Gastouderbureau ROOS.  

Heel veel geluk met de kleine! 

 

Dag van de leidster en gastouder 2017  
Pedagogisch medewerkers in Kinderdagverblijven en 

Gastouderopvang hebben een belangrijke taak bij de 

opvang en opvoeding van kinderen uit heel veel gezin-

nen. Die taak pakken ze meer dan serieus op. Zij ken-

merken zich door een enorme betrokkenheid en een 

grote flexibiliteit. Het kind staat voor hen op de 1e 

plaats.  

 

Op donderdag 21 september is het de dag van de 

gastouder/leidster. We nodigen daarom alle gastouders uit om `s avonds om 20.00 uur 

naar het Lagerhuis (Beerseweg 9) te komen in Mill. Daar hebben we een leuke bijeen-

komst en worden alle gastouders/leidsters in het zonnetje gezet. Tevens zal Janneke 

Hoefs van Veilig Thuis een informatieavond verzorgen over de meldcode huiselijk geweld 

en kindermishandeling en het signaleren en consulteren hiervan. Als jullie zelf bespreek-

punten hebben dan zouden we die graag van te voren van jullie willen vernemen, zodat 

Janneke zich hier alvast op kan voorbereiden om deze te behandelen. Er zijn geen kos-

ten verbonden aan deze avond. Graag via de mail door geven of u hierbij aanwezig bent. 

Dit kunt u doen t/m 15 september 2017. Wij stellen het erg op prijs als u aanwezig zou 

zijn op deze informatieavond. De avond zal rond de klok van 22.00 uur afgesloten wor-

den.   

 

Intervisie-avond 12 september: 
Er zijn nog enkele plekjes vrij! Wij vinden het belangrijk dat alle gastouders 1x per jaar 

deelnemen aan een intervisieavond. Aan het bijwonen van een intervisieavond zijn geen 

kosten verbonden. Om organisatorische reden willen wij u verzoeken om u aan te melden 

via de mail: info@gastouderbureauroos.nl 

 

EHBO-avonden: 
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:  Maandag 2 okt., Dinsdag 10 okt., Donderdag 26 okt., Maandag 30 okt. 

Locatie:  Zorgboerderij de Horst  Krommedijk 24 in 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 2017 
Op zaterdag 16 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:  Kabouters. De kinderen krijgen een stempel-

kaart en kunnen allerlei spelletjes doen in dit thema. Als de stempelkaart vol is, krijgen 

ze een leuke attentie. 

De kinderen die dat willen, mogen verkleed komen als kabouter. 

Tussen de middag zijn er broodjes voor iedereen. Er zijn geen kosten verbonden aan 

deze dag.  

 Wanneer:  Zaterdag 16 september, bij heel slecht kan het helaas niet door-

gaan.  

 Tijd:   10.30-13.00 uur 

 Locatie:  Kinderdagverblijf De Kei, Rodenweg 3 te Mill 

 Opgave:  Voor 10 september via: info@gastouderbureauroos.nl 

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

 

Oudercommissie: 
We hebben afscheid genomen van onze voorzitster Leonie Melein. Leonie was vanaf 

maart 2013 actief lid van de oudercommissie. In mei 2014 heeft Leonie de taak als 

voorzitster op zich genomen. We willen Leonie nogmaals bedanken voor haar inzet en 

adviezen in de afgelopen jaren.  Renelle Gerritsma zal de taak van voorzitster overne-

men van Leonie. Wij zijn hier erg blij mee en wensen Renelle heel veel succes! 

 

Belangrijk! Belastingdienst: 

Als jullie tijdens de vakantie of bijvoorbeeld tijdens een zwangerschapsverlof 

van jullie eigen gastouder, gebruik maken van een reservegastouder,  dienen jul-

lie dit altijd door te geven aan de belastingdienst. Zodat jullie geen problemen 

krijgen met de terug gave van de kinderopvangtoeslag. Dit geldt ook als er bij-

voorbeeld wijzigingen zijn in de afname van de uren.  

 

Kinderopvang Awards 2017 

Erg trots en blij zijn we met onze 2de 

prijs die we gewonnen hebben met het 

beste gastouderbureau van Nederland. 

Hiervoor zijn we natuurlijk ook al onze 

gastouders dankbaar, want zonder jul-

lie goede inzet en vertrouwen was dit 

nooit gelukt. Super blij dat we ge-

waardeerd zijn met maar liefste een 

9.0! 

 

 

 
Met vriendelijke groet,   

Irma Schel en Anita van Gemert 

Telefoon:    0485-210087  

Mobiel:  06-13180151                                        Like onze facebook pagina  

mailto:info@gastouderbureauroos.nl

