
 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nieuwsbrief 

Gastouderbureau 
Voel je Thuis, Nr. 5 

Februari 2017 

Hierbij de nieuwsbrief van februari. In 

deze nieuwsbrief vindt u de laatste 

nieuwtjes en mededelingen voor zowel 

de gastouders als vraagouders! 

Op 30 november is Leon Hemkes 

geboren. 

Zoals op de foto hiernaast te zien, is 

Hugo een trotse GROTE broer!! 

Verjaardagen 

In de maand december en januari waren er veel feestjes,  

Jorrin Mats Dijkstra, Sanne Bos, Ian Huisken, Yura Tokatci Hugo Hemkes, 

Maaike-Marije Roskam, Tijs Pot, Fardau Anne Kooistra, gastouder 

Danique Sipkema en gastouder Jennifer Exmann waren allemaal  jarig in 

de afgelopen 2 maanden. 

 Alsnog van HARTE GEFELICITEERD! 

Senna Ruiter wordt 10 februari alweer 10 jaar 
Fajèn de Boer wordt 11 februari 3 jaar 

Gastouder Lisanne van Hes en Valerie van Beek zijn 28 januari jarig! 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nationale voorleesdagen 

Van 25 januari t/m 4 februari zijn er weer de 

nationale voorleesdagen. Voorlezen is elke 

dag een feest! Of je nu voor het slapen gaat 

een mooi verhaal voorleest  in bed of overdag 

samen een prentenboek bekijkt, er worden 

herinneringen voor het leven gemaakt. 

Daarnaast heeft voorlezen een positief effect 

op woordenschat, spelling en tekstbegrip. 

Kijk voor meer informatie op 

www.nationalevoorleesdagen.nl Week van het Jonge Kind : 23-

29 april 2017  

De week van het Jonge Kind is 

voor iedereen die betrokken is 

bij het jonge kind. De bedoeling 

van deze week is om aandacht 

te vragen voor de zo 

belangrijke, eerste jaren van het 

kind en om te laten zien wat 

erin het land gebeurt voor jonge 

kinderen en de gezinnen waarin 

zij opgroeien. Ouders kunnen in 

deze week in gesprek gaan met 

allen die betrokken bij de 

opvoeding van hun kind(eren) 

om zo te laten weten wat voor 

hun belangrijk is. 

Meer informatie is te vinden op 

: www.weekvanhetjongekind.nl 

 

Zieke kindjes! 

We krijgen op dit moment als gastouders er 

veel mee te maken, zieke kindjes. Hoe gaan 

we hiermee om? Als eerste moet je voor je 

zelf een grens stellen, hoe ziek mag een kindje 

zijn wil het bij je in de opvang komen, dit 

heeft ook te maken met besmettingsgevaar. 

Ik zelf het voor me zelf een lijn getrokken, een 

kindje met verhoging is prima maar echt de 

griep (diarree en overgeven) dat is het kindje 

niet welkom bij mij in de opvang. Ik kies hier 

dan voor omdat het besmettingsgevaar daar 

enorm van is, dan heeft binnen no time 

meerdere gastkindjes hier last van.  

Zorg ervoor dat kinderen met verkoudheid 

etc. hun eigen zakdoeken hebben, of papieren 

zakdoeken die je na gebruik meteen weg 

gooit, zorg dat ze niet uit elkaars bekers 

drinken, en maak bij de kleinste het 

speelgoed wat vaker schoon!  

We ontkomen er niet altijd aan maar we 

kunnen er wel opletten dat we het 

besmettingsgevaar zo min mogelijk houden! 

Groeten, Gastouder de Blije Kikker (Ariane 

Bootsma) 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Hallo Gastouders en Vraagouders 

van GOB Voel je thuis, deze 

Facebook pagina is bedoelt om 

spullen die je niet meer gebruikt 

en wil uitlenen of weggeven aan 

te bieden. 

Heb je spullen die je kwijt wilt 

maar is er op dit moment 

niemand die het nodig heeft mag 

je deze bij ons brengen.(neem 

dan contact op met Ariane 

Bootsma-Andree tel: 

0627053523 of via een PB) 

Ben je opzoek naar iets (denk aan 

speelgoed,wipstoeltjes of 

misschien wel een buggy) vraag 

het gerust op de pagina, 

misschien dat iemand deze over 

heeft en jou hiermee kan helpen. 

Natuurlijk kan je er ook voor 

kiezen om iets te ruilen of het 

tijdelijk uit te lenen, vermeld dit 

goed bij je bericht die je plaatst. 

Facebook pagina                                        

Lenen en Ruilen, GOB Voel je 

Thuis 

‘’dikke draai ananas’’ 

Ooit een ‘dikke draai ananas’ gezien? Of een ‘gespierde 

stink kwal’? Bij dit spel is alles mogelijk want jij bent de 

tekenaar. Jij verandert een bijvoeglijk naamwoord, 

werkwoord en een zelfstandig naamwoord in een 

kunstzinnige creatie. Gebruik je fantasie en bedenk eens.. 

Wat hebben de andere spelers gemaakt?! 

               Fantaseren en Creëren, daar draait het om! 

           Nu via ons te koop voor €15,- 

 

 

FACEBOOK 

Veel gastouders maken gebruik van Facebook al dan 

niet in de vorm van een bedrijfspagina om zichtbaar te 

zijn. Bedenk echter goed wat je plaatst op je Facebook 

pagina en hoe je privacy instelling staan ingesteld. 

Wanneer je een openbaar profiel hanteert zijn je 

geplaatste foto`s ook te vinden via zoekmachines zoals 

Google, maar ook door andere Facebook gebruikers. 

Advies is dan ook om gebruik te maken van een 

Facebook privé account en een bedrijfspagina voor je 

gastouderopvang.  

Sommige vraagouders willen niet dat hun kind(eren) op 

sociaal media, bespreek dit van te vorengoed met de 

ouders!!  

https://www.facebook.com/ariane.andree
https://www.facebook.com/ariane.andree


 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor in de agenda!! 

Woensdag 8 februari  & woensdag 15 februari hebben wij 

bij ons op kantoor (Snekerpoort 9 in Bolsward)  EHBO. De 

gastouders en vraagouders die zich hiervoor aangemeld 

hadden, hebben afgelopen week de uitnodiging op de mail 

gekregen.  

 

Afgelopen maand hebben er een aantal gastouders op een 

avond om de tafel gezeten om ervaring en  ideeën etc. uit te 

wisselen. Hierdoor is ook de pagina op Facebook ‘’Lenen en 

Ruilen, GOB Voel je Thuis ontstaan’’. 

Mochten de gastouders die er deze avond niet bij aanwezig 

waren toch nog punten etc. hebben dan hoor ik het graag en 

kunnen wij het in de groep gooien!   

 

Afgelopen week heeft u 

de jaaropgave van 2016 

via de mail ontvangen. 

Deze staat kunt u ook 

vinden in uw online 

urenregistratiesysteem  

Bram heeft al 2 logeerpartijtjes gehad, de 

eerste keer is Bram uit logeren geweest bij 

Tygo Hiemstra in Makkum. Afgelopen 

weken heeft Bram bij Branco Dam in 

Witmarsum gelogeerd. 

Benieuwd waar Bram de volgende keer 

gaat logeren ??   

Is Bram ook bij jullie welkom om een 

weekje te logeren, laat dit dan weten via 

een mailtje.. En wie weet brengen wij 

Bram binnenkort langs voor een 

logeerpartijtje! 


