
 
 

 

 

 

 

 

 

Verjaardagen  
In de maanden maart en april waren de volgende kinderen/gastouders(GO) jarig : 
Ferre de Jong, Benthe Muis, Sienna van der Zee, GO Aukje Sieperda, GO Gonny Terpstra, Sanne Balk, 
Elize Beroen, Ivo Brouwer, Anke Marije Bruinsma, Rosalien van Geest, Bryan van der Heide, Quinn de 
Jong, Ines Gerbrig Kooistra, Evi Monsma, Talitha Pool, Evy Sinnema, Ayla Tokatci, Tessa Indy de Wild, 
GO Aaltsje Vellinga, GO Maaike de Groot, GO Andre Hugen, GO Hilly de Jeger, GO Anja Sipkema. 
Allemaal nog van harte gefeliciteerd!! 

 
Verjaardagen mei 

maandag dinsdag Woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag 

30 1 2 
Tygo Hiemstra 

3 4 
Dagmar 
Sieswerda 

5 
Max Pot 

6 
Daan Tadema 

7 
Isa Lindeman 

8 
Rick van der Zee 

9 10 11 
GO Akkie 
Piersma 

12 13 

14 15 
Esmee Neuhoff 

16 17 18 19 20 
Ties Brouwer 

21 22 23 
Mara Kroezen 

24 25 26 
Ewald Boonstra 

27 

28 29 30 
Sytze Jan 
bruinsma 

31 1 2 3 

Verjaardagen juni 
maandag dinsdag Woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag 

28 29 30 31 1 2 3 
GO Sandra van 
de Witte 

4 5 
Yke Boukje 
Haffmans 

6 7 8 9 10 
Milan Bouma 

11 
Jesse Feenstra 

12 13 
Lev de Boer 

14 15 16 17 

18 19 
Mare Gielstra 
Riemer Boonstra 

20 21 22 
Tessa Hettinga 

23 24 

25 26 
Silvan Lars 
Dijkstra 

27 
Jesse Bergsma 

28 29 30 1 
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Voor de Gastouders! 
Er zijn al een aantal gastouders die zich aangemeld hebben in het nieuwe personenregister. 
Het valt ons op dat nog lang niet alle gastouders zich zelf maar ook huisgenoten boven de 18 
jaar en andere structureel aanwezige (zoals, je moeder die elke week op de koffie komt, of 
de buurvrouw, de schoonmaakster etc.) aan te melden.  
LET OP tot 1 juli 2018 is dit gratis daarna moet je ervoor betalen! 
Meer informatie hierover staat in de vorige nieuwsbrief, een mailtje sturen mag altijd dan versturen we de informatie nogmaals via de mail 
naar je toe! 

 

 

Schoolvakantie!! 
Nog een aantal weken naar school dan is het  
zover de GROTE vakantie! 
Bespreek vroegtijdig met je gastouder(s) / vraagouder(s)  
wanneer je vakantie hebt. 
Dit om verwarring en problemen te voorkomen. 
Mochten de vakanties elkaar kruizen, dan kunt u contact  
opnemen met het gastouderbureau, misschien kunnen  
wij samen met u naar een tijdelijke oplossing kijken. 
 
 

 

 

 

 
       Ter info :  Woensdag 6 juni komt de GGD  

een jaarlijkse inspectie uitvoeren op het  
kantoor van Gastouderbureau Voel je Thuis! 

  

 

Gastouderbureau Voel je Thuis heeft zaterdag 9 juni a.s. van 10.00 tot 12.00 uur. 

Speeltuin `t Oordje in Bolsward (naast het kaatsveld) afgehuurd. 

Zowel de kinderen van de gastouders als vraagouders zijn van harte welkom om 
deze ochtend gezellig samen te komen spelen (wel onder begeleiding van een ouder 

of gastouder). Wij zorgen voor de koffie/thee, 
ranja en wat lekkers!     Tot zaterdag 9 juni! 
 
(We hopen op mooi weer, bij slecht weer gaat het 
helaas niet door, dit zullen wij dan bekend maken 
op de Facebookpagina en via de mail)! 

 
 
 
 



 
 

Oudercommissie  
Wij zijn weer opzoek naar nieuwe leden voor de oudercommissie, mocht u interesse 
hebben mailt u dan naar info@gobvoeljethuis.nl of neem telefonisch contact met ons 
op. 
 
Wat doet de OC?  
Als lid van de oudercommissie:  

 Overlegd u met bemiddelingsmedewerkster of directie van het gastouderbureau (ongeveer 4 à 5 
keer per jaar);  

 Adviseert u gevraagd en ongevraagd het gastouderbureau;  

 Onderhoudt u contacten met andere ouders;  

 Bevordert u de betrokkenheid van ouders bij het gastouderbureau, bijvoorbeeld door ouderavonden, 
themabijeenkomsten en activiteiten mee te helpen organiseren;  

 Fungeren als aanspreekpunt voor ouders;  

 

 
 
 
Thema avond ‘’effectief communiceren’’ speciaal voor de gastouders! 
Data : donderdag 5 juli a.s. inloop vanaf 19.00 uur, begint 19.30 uur tot +/- 
21.30 uur 
 
Effectief communiceren 

Hoe ga je met ouders om die een andere visie over opvoeden hebben dan jullie organisatie? Hoe voer 
je lastige gesprekken en wat doe je als ouders boos worden? Wat wil je bereiken met jouw 
boodschap? Hoe zorg je voor een goede overdracht? Op een laagdrempelige manier leer je tijdens 
deze training hoe je  professioneel en effectief kunt communiceren, zonder nep of ongeloofwaardig 
over te komen. We gaan tijdens deze training niet teveel gesprekken oefenen. Dit doen wij niet omdat 
wij willen dat je tijdens de gesprekken geen toneelstukje gaat opvoeren, maar vanuit jezelf blijft 
communiceren. Wij hebben dan ook liever dat je de gesprekken in de praktijk met ouders oefent. Dit 
blijkt veel effectiever te zijn. 

- Verschillende manieren van communiceren 
- Communicatiestijlen 
- Actief luisteren 
- Verschillende soorten gesprekken 
- Effectief en professioneel communiceren 
waarbij je wel jezelf blijft 
- Tips om direct toe te passen 
- Rondvraag 

Wij gaan ervanuit dat alle gastouders hierbij aanwezig zijn, mocht je niet kunnen dan horen we 
dit graag zo spoedig mogelijk! Afmelden kan via een mailtje naar info@gobvoeljethuis.nl 

mailto:info@gobvoeljethuis.nl

