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AGENDA WORKSHOP 'O NEE, DE GGD!'

8 MEI
MOEDERDAG

 
 
 
 

10 MEI
WORKSHOP 'O NEE, DE GGD!

Dinsdagavond 10 mei organiseren wij in samenwerking 
met Sis, een organisatie met pedagogische professionals, 
een leuke, interactieve workshop: 'O nee, de GGD!'

Deze workshop is praktisch, inspirerend en biedt 
ondersteuning in het bewust worden van je eigen gedrag 
en handelen. Daarnaast leer je wat je kunt verwachten 
van een inspectiebezoek. Na afloop ontvang je een 
bewijs van deelname, een hand-out en een waaier aan 
tips die direct toepasbaar zijn in de praktijk. 

Voor de workshop hebben wij nog zeven plekjes 
beschikbaar. (VOL = VOL)
De workshop begint om zeven uur en duurt tot tien uur. 
De locatie wordt nog bekend gemaakt. Bij niet genoeg 
aanmeldingen, gaat de avond helaas niet door.

Je kan je aanmelden door te mailen naar
lumanda@gobdebult.nl

 26 MEI
HEMELVAARTSDAG

 



Deze maand staat het thema Koningsdag in 
de spotlights. Ook deze keer zijn er leuke 
activiteiten - voor jong en oud - bedacht 
waarmee de gastouders aan de slag 
kunnen. Een leuk fotootje van de uitwerking 
is altijd welkom!

Veel succes en plezier! 

THEMA KONINGSDAGNIEUWE FLYER 
KINDEROPVANGTOESLAG
Voor het jaar 2022 hebben wij een nieuwe flyer 
samengesteld met hierin het nieuwe tabel voor de 
kinderopvangtoeslag. Ook is er een nieuwe kop 
toegevoegd met informatie over de 
kinderopvangtoeslag app. Mocht je interesse 
hebben in deze nieuwe flyer, mail dan even naar 
lumanda@gobdebult.nl. Als het goed is ontvangen 
wij de exemplaren volgende week. 

MELDCODE-AVOND
Dinsdagavond 19 april heeft een deel van 
onze gastouders deelgenomen aan de 
meldcode-avond kindermishandeling en 
huiselijk geweld. De avond werd 
georganiseerd door twee medewerkers van 
het Oude en Nieuwe Land en was erg 
interessant en leerzaam. Na afloop 
ontvingen onze gastouders een certificaat. 

BUITEN SPELEN 
Buiten spelen is ontzettend belangrijk en goed 
voor kinderen. Waarom?

𝙱𝚞𝚒𝚝𝚎𝚗 𝚜𝚙𝚎𝚕𝚎𝚗 𝚐𝚎𝚎𝚏𝚝 𝚖𝚎𝚎𝚛 𝚟𝚛𝚒𝚓𝚑𝚎𝚒𝚍

Kinderen hebben buiten meer bewegingsvrijheid en 
frisse lucht. Daarnaast kunnen kinderen veel meer 
hun gang gaan, hebben ze meer vrijheid om te 
fantaseren en kunnen ze hun conflicten beter 
oplossen.

𝙱𝚞𝚒𝚝𝚎𝚗 𝚜𝚙𝚎𝚕𝚎𝚗 𝚋𝚎𝚟𝚘𝚛𝚍𝚎𝚛𝚝 𝚑𝚎𝚝 𝚜𝚊𝚖𝚎𝚗𝚜𝚙𝚎𝚕

Doordat volwassenen tijdens het buiten spelen 
zichzelf minder beschikbaar stellen, trekken de 
kinderen automatisch meer naar elkaar toe en zullen 
ze meer gaan samen spelen.

𝙱𝚞𝚒𝚝𝚎𝚗 𝚜𝚙𝚎𝚕𝚎𝚗 𝚣𝚘𝚛𝚐𝚝 𝚟𝚘𝚘𝚛 𝚊𝚏𝚠𝚒𝚜𝚜𝚎𝚕𝚒𝚗𝚐

Buiten spelen geeft een hele andere ervaring dan 
binnen spelen. Er komen allerlei andere aspecten bij 
kijken, zoals: wind, regen, kou, warmte, hagel, sneeuw, 
blaadjes, nootjes, bloemen, gras, beestjes en noem 
maar op!

𝙱𝚞𝚒𝚝𝚎𝚗 𝚜𝚙𝚎𝚕𝚎𝚗 𝚣𝚘𝚛𝚐𝚝 𝚟𝚘𝚘𝚛 𝚋𝚎𝚠𝚎𝚐𝚒𝚗𝚐

Jonge kinderen hebben veel bewegingsdrang: 
rennen, balanceren, glijden, klimmen, springen en 
noem maar op. Het buiten spelen biedt voldoende 
mogelijkheden om deze bewegingsaspecten toe te 
passen, denk bijvoorbeeld aan een buitenspeeltuin. 
Voldoende bewegen zorgt voor een goede bijdrage 
aan de spijsvertering en helpt bij het voorkomen van 
overgewicht.

Koningsdag 2022


