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AGENDA MELDCODE-AVOND 

17 APRIL
PASEN

 
 
 

19  APRIL
MELDCODE-AVOND

 

Dinsdagavond 19 april organiseren wij in 
samenwerking met Zorggroep Oude en Nieuwe 
Land weer een meldcode-avond. Deze avond staat 
in het teken van huiselijk geweld en 
kindermishandeling en is voor alle gastouders die 
deze avond nog niet hebben gevolgd verplicht. 

De avond wordt gehouden in Het Dok en begint om 
19.00 uur (inloop vanaf 18.45 uur).  

We hebben helaas nog niet veel aanmeldingen 
ontvangen. Je kunt je nog opgeven door te mailen 
naar lumanda@gobdebult.nl

We zien uit naar jullie komst! 



Deze maand is het thema lente aan de 
beurt. Ook deze keer zijn er leuke 
activiteiten - voor jong en oud - bedacht 
waarmee jullie lekker aan de slag 
kunnen. Een leuk fotootje van de 
uitwerking is altijd welkom!

Veel succes en plezier! 

THEMA LENTEEVALUATIES 
VRAAGOUDERS
Wij lopen geregeld tegen het probleem aan dat we 
een telefoongesprek met de vraagouders mislopen. 
Dit is op zich niet erg en kan natuurlijk gebeuren 
wanneer het bellen niet uitkomt. Meestal sturen wij 
in dit geval een evaluatieformulier via de mail. Nu 
merken wij alleen dat dit formulier vaak niet wordt 
ingevuld. Daarom opnieuw de oproep om dit zo 
snel en uitgebreid mogelijk in te vullen, omdat de 
GGD een verslaglegging van ons als 
gastouderbureau verwacht. Alvast bedankt!  

STOPT UW KIND? 
EVEN DOORGEVEN
Wanneer uw kind stopt met de opvang, 
willen wij hier graag van op de hoogte 
worden gesteld. Op deze manier kunnen wij 
het contract tijdig stopzetten. Vermeld ook 
altijd even de einddatum erbij. 

SAMEN WERKEN AAN 
NIEUWE ERVARINGEN
Kijk met de kinderen naar het speelgoed

Kan er speelgoed opgeruimd worden? Is het veel 
van hetzelfde? Wat ontbreekt er?

Ga met de kinderen door de boekenkast

Zijn er genoeg voorleesboeken en zelfleesboeken? 
Kunnen er boeken weg? Zullen we binnenkort naar 
de bibliotheek gaan voor nieuwe boeken? 

Praat met de kinderen over de activiteiten

Maken jullie genoeg mee op het gebied van natuur 
en avontuur? Wat willen jullie graag nog eens 
doen? Is er iets wat jullie missen binnen de opvang? 

Discussieer met de kinderen over afspraken en 
regels 

Welke afspraak zouden jullie weg willen hebben? 
Voor welke situatie moet er een nieuwe regel 
komen? 

TELEFOONNUMMER 
Ons telefoonnummer wordt nog niet zo 
vaak gebeld als we zouden willen. Wanneer 
je vragen of opmerkingen hebt, graag 
bellen naar 0527-210020. We zijn bereikbaar 
op kantooruren. 

KIND ACHTTIEN?
EVEN DOORGEVEN
Wanneer uw kind achttien wordt, is het 
verplicht om voor uw kind een VOG aan te 
vragen. Deze aanvraag kunnen wij voor uw 
kind klaarzetten. Hier zitten wel eenmalige 
kosten aan verbonden. 


