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AGENDA
GGD-BEZOEK
Gister hebben wij ons jaarlijkse GGD-bezoek gehad. Dit
was een fijn bezoek met hopelijk een positief rapport. 

Ook de gastouders kunnen een onverwachts bezoek van
de GGD verwachten. De GGD verwacht tijdens dit bezoek
dat alle veiligheidsrisico's in orde zijn en dat je als
gastouder de vier basisdoelen kent en kunt toelichten.
Als je denkt dat je nog niet voldoende over de
pedagogische kennis beschikt, zijn wij altijd bereid om
even bij je langs te komen. We nemen dan het werkplan
even met je door, bespreken de meldcode en bereiden je
zo goed mogelijk voor. Als je hier interesse in hebt, mag
je altijd even bellen, mailen of appen! 
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STRUCTUREEL AANWEZIGEN
Het is voor structureel aanwezigen die minstens één
keer in de drie maanden minimaal een halfuur tijdens
de opvanguren op locatie van een gastouder aanwezig
zijn, verplicht om in het bezit te zijn van een VOG en
aan ons gastouderbureau gekoppeld te zijn. Dit geldt
dus ook voor mensen die regelmatig komen
koffiedrinken. 



THEMA: RUIMTE
Deze periode staat volledig in het thema
van de ruimte! 

In het bijgevoegde document staan
leuke activiteiten ter inspiratie. 
Een leuk fotootje van de uitwerking is
altijd welkom!

Veel succes en plezier! 

VERGADERING
OUDERCOMMISSIE
De vergadering van de oudercommissie heeft
vorige week plaatsgevonden. Tijdens deze
vergadering is het pedagogisch beleidsplan
besproken en zijn er een aantal punten aan
bod komen. We nemen deze punten mee en
gaan hiermee aan de slag. Binnenkort volgt
hier meer informatie over. De volgende
vergadering vindt plaats op 18 mei. Heb je als
ouder inbreng en wil je graag dat de
oudercommissie dit meeneemt? Je kunt je
punten mailen naar tinahakvoort@hotmail.com

VOORLEESDAGEN
De voorleesdagen zijn afgelopen woensdag
gestart. Deze dagen staan geheel in het teken van
voorlezen. Bekijk de geselecteerde boeken in de
onderstaande post, lees de tips en ga ermee aan
de slag! 

BOEK PEDAGOGISCH
KADER
GASTOUDEROPVANG
Wij missen nog een paar exemplaren van
het onderstaande boek. Heb jij dit boek
nog in je bezit? Dan willen wij deze graag
terug om aan andere gastouders te kunnen
uitlenen. 


