
 

                                          

    
             

           Nieuwsbrief Juni 2018 

Een bijzondere nieuwsbrief deze keer, want we hebben bijna feest!  

Gastouderbureau Roos bestaat op 1 juli 2018 precies 12,5 jaar!
  
 

Wat vliegt de tijd! Op zondag 1 juli bestaat Gastouderbureau Roos 
12,5 jaar. Dit laten we natuurlijk niet ongemerkt voorbij gaan! De jaarlijkse Roosjesdag 
hebben we omgetoverd tot een heel leuk feest waarbij alle gastouders, vraagouders en 

kinderen zijn uitgenodigd. Het beloofd een middag te worden met veel gezelligheid, leu-
ke activiteiten, een lekker hapje, drankje en we hopen op heel mooi weer! Natuurlijk 

krijgen alle kinderen een aandenken mee naar huis voor deze dag. Er is een clown gere-
geld voor deze middag die mooie figuren met ballonnen kan maken. We hebben een 

springkussen geregeld en er zullen poffertjes gebakken worden! 
 
Het feest is van 15.00-17.00 uur op Rodenweg 3 in Mill. 

Graag horen we van jullie of jullie hierbij aanwezig zijn, met hoeveel personen en of er 
eventueel allergieën zijn; info@gastouderbureauroos.nl 

 

Geboren: 
Lisa Verberk   11-04-2018    St-Anthonis  
Jules Wilbrink  17-04-2018    Uden 
Allemaal van harte gefeliciteerd namens Gastouderbureau ROOS.  

Heel veel geluk met de kleine! 

 
Modderdag 2018 
Waar en wanneer is er nog ruimte om te spelen in de natuur? Te ervaren hoe je een steen kunt 
keilen in het water? Hoe het is om slootje te springen of in een boom te klimmen? In onze huidige 

samenleving gebeurt het ontdekken van de wereld steeds vaker virtueel: via televisie, games, 
tablets en smartphones. En dat, terwijl het wetenschappelijk is aangetoond dat buiten spelen in 

de natuur de ontwikkeling van kinderen enorm stimuleert. 
Tijdens modderdag wordt iedereen die met kinderen werkt uitgenodigd om buiten te spelen met 
kinderen en lekker vies te worden. 

Modderdag vindt elk jaar over de hele wereld plaats op 29 juni.  
 

AVG 
Vanaf 25 mei 2018 is de nieuwe AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) van kracht 
gegaan. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese 

Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.  
Gastouderbureau Roos hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Hoe 

wij met uw persoonsgegevens omgaan kunt u lezen in het privacy beleid. Dit beleid kunt u vinden 
op onze site bij ‘verwijzingen’. 

 
 
 



 

 
 

Woordzoeker: 
 

 
 

 
 

 
 

 
Oudercommissie: 

We hebben afscheid genomen van Elien Minten- Peters. Elien was vanaf maart 2013 actief lid van 
de oudercommissie. In september 2016 heeft Elien de taak als contactpersoon op zich genomen. 
We willen Elien nogmaals bedanken voor haar inzet en adviezen in de afgelopen jaren.  Michiel 

Duijff  zal de taak van contactpersoon overnemen van Elien. Wij zijn hier erg blij mee en wensen 
Michiel heel veel succes! 

 



 

 
Zonnige dagen 

We hebben afgelopen maand al vaak kunnen genieten van de zomerse temperaturen. Tips bij 
verstandig zonnen:  
Met deze tips bescherm je je kind optimaal tegen de zon 

-Gebruik een zonnebrandcrème met een factor van 30 of hoger. 
-Smeer je kind een half uur voor je naar buiten gaat in. 

-Vergeet de volgende plekjes niet: op en achter de oren, de voetjes en het extra randje onder de 
zwembroek of het badpak 
-Water, sneeuw en zand reflecteren de UV stralen. Daarom wordt je dus sneller bruin en verbrand 

je sneller op het water.  Speelt je kind in het water of in het zand smeer dan je kind sowieso 
iedere drie uur in. 

-Zoek tussen 12.00 en 15.00 uur de schaduw op. 
TIP! Zie je dat je kind aan het verbranden is, haal hem dan direct uit de zon. Laat de huid daarna 
een paar dagen bijkomen. 

 
 

 
 
Hier naast zie je nog een leuk insmeerliedje, wat je 

kunt zingen met de kinderen.   
 

Op het melodie van ‘in de maneschijn’ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Wanneer u de nieuwsbrief niet wilt ontvangen, dan kunt u zich 

hiervoor afmelden door een mail te sturen naar: 
info@gastouderbureauroos.nl 

 
 
Wij wensen iedereen een fijne zomervakantie toe! 

Gastouderbureau Roos is tijdens de zomervakantie gewoon open 
en ook de betalingen gaan de hele zomer gewoon door. 
 
 
Met vriendelijke groet,   

Irma Schel en Anita van Gemert 
Telefoon:    0485-210087  

Mobiel:  06-13180151                                         Like onze facebook pagina                   


