Nieuwsbrief
Gastouderbureau Voel
je Thuis, Nr. 4
December 2016
Hierbij de nieuwsbrief van december. In
deze nieuwsbrief vindt u de laatste
nieuwtjes en mededelingen voor zowel de
gastouder(s) als vraagouder(s).

Verjaardagen
2 november werd Thijn de Boer 1 jaar
9 november werd Mara Grommel 4 jaar &
Teyn Lammers 6 jaar
24 november werd Jayden van der Pol 5 jaar
Gastouder Rina Nota is jarig op 4 december
10 december viert Maaike-Marije Roskam haar
eerste verjaardag
Gastouder Ariane Andree is jarig op 13 december
18 december wordt Megan Pool 6 jaar

Het tarief van de kinderopvang wordt verhoogd van €5.52 naar €5.75 per uur. Bij ons wordt dit als volgt
verwerkt. De bureaukosten gaan van €0.77 naar €0.85 per uur, en de gastouder gaat van €4.75 naar
€4.90 per uur. Het uurtarief voor de gastouder die opvang aanbied bij de vraagouder thuis wordt
€10.98.

Contact gegevens oudercommissie (OC):
oudercommissie@gobvoeljethuis.nl

Cursus kinder-EHBO
Als gastouderbureau bieden wij ouders/verzorgers, opa`s en oma`s,
gastouders etc. een cursus kinder-EHBO aan. Wij vinden het belangrijk
dat niet alleen de gastouders maar ook de ouders/verzorgers weten
wat ze moeten doen bij bijvoorbeeld, brandwonden, giftige stoffen ingenomen, van de trap vallen,
verslikken etc.
Gastouders die een pasje/certificaat hebben van het oranje kruis kunnen zich ook aanmelden voor de
herhaling.
De cursus vindt plaats op woensdag 8 en woensdag 15 februari. De kosten bedragen €94,14 (incl btw),
sommige zorgverzekeraars vergoeden deze cursus. De cursus wordt gehouden in ons kantoor aan de
Snekerpoort 9 in Bolsward.
Mocht u interesse hebben en heeft u zich nog niet aangemeld,
dit kan nog tot uiterlijk 29 december 2016!! Aanmelden kan via info@gobvoeljethuis.nl

Geslaagde opkomst
met Sint Maarten in
de binnenstad van
Bolsward!!

HOERA EEN MEISJE..
18 september zijn wij trotse ouders geworden
van Esmee van Gorssel.
(gastouder) Danique Sipkema & Steven van
Gorssel uit Makkum

HOERA EEN MEISJE!!
Na een zwangerschapsduur van 40 weken en
2 dagen mochten wij op 7 november
om 13.25 uur onze dochter Jayda Noa
verwelkomen! Grote broer en zus zijn super
trots, onze Jayda maakt ons gezin compleet!
Gastouder Lisanne van Hes,
‘’De Ondeugende Boefjes’’
(Bolsward)

Nu via ons te bestellen :
ResQMe is een uniek draagbaar veiligheidsapparaat dat u aan uw sleutelhanger
bevestigd. Dit innovatieve hulpmiddel zorgt ervoor dat mensen in noodgevallen uit
hun auto kunnen ontsnappen.
Hoe werkt het?
U kunt ResQMe met een afneembare clip aan uw sleutelhanger bevestigen.
Haal de clip van het product af om het mes bloot te leggen. Haak het over de
veiligheidsgordel heen en trek.
Om de ruitbreker te activeren, drukt u gewoon de zwarte kop tegen een zijruit
totdat de verborgen veer belastende punt vrijkomt en de ruit verbrijzelt.
Te bestellen in de kleuren, blauw, oranje en roze.
€11,00 euro p.s. bestellen kan via info@gobvoeljethuis.nl

Schoentjes zetten
Wat stond het gezellig al die schoentjes in de
vensterbank, en wat waren ze allemaal mooi gekleurd
en versierd. Het kan niet anders dan dat Sinterklaas
ze ook super mooi vond! Mocht je jouw zelf gekleurde
schoentje nog niet hebben opgehaald! Kom dan snel
langs om te kijken wat de sint er in heeft gedaan.

Voor in de agenda van de Gastouders!!
Gastouderbijeenkomst op dinsdag 10 januari 2017 (zie
uitnodiging op de mail van 29-11-2016).
Vanaf 19.15 uur zijn jullie welkom op de Snekerpoort 9 in
Bolsward.
Wij gaan ervanuit dat alle gastouders hierbij aanwezig zullen
zijn, mocht dit niet zo zijn, dan horen wij dit graag zo snel
mogelijk.

Bram

Het gastouderbureau is vanaf donderdag 22
december 2016 tot en met maandag 2 januari
2017 gesloten.
Dringende vragen kunt u op de mail zetten,
deze zullen wij dagelijks bekijken.
(info@gobvoeljethuis.nl)

Wat een feest sinterklaas heeft alle schoentjes
gevuld! En zelfs een heel groot cadeau achter
gelaten voor het gastouderbureau, de
gastouders en de vraagouders!!
Wat was het een eer om het grote
mooie cadeau open te mogen maken..
Er zat een prachtige zachte aap in genaamd
Bram. Bram heeft z`n koffer mee en hoopt bij
elke gastouder en vraagouder een keer een
nachtje te mogen slapen. Het eerste nachtje
blijft hij bij mij en Rinze op kantoor slapen, hij
moet ten slotte nog een beetje aan ons
wennen. Wat Bram mee maakt de gehele dag
houden wij bij in een map zodat iedereen kan
lezen wat Bram bij welk logeerpartijtje gedaan
heeft.
Ook heeft een Bram een eigen agenda, waarin
komt te staan wanneer hij bij wie mag slapen.
Dus lijkt het jullie leuk om Bram een nachtje
thuis te hebben, mail dan snel naar
info@gobvoeljethuis.nl voordat Bram zijn
agenda vol zit!!
Groetjes Jessica

