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AGENDA TOESTEMMINGSFORMULIER 
VERVOER + FOTO- EN 
VIDEOGRAFIE 30 MEI -  3 JUNI

ZONNETJESWEEK
 
 

19 JUNI
VADERDAG

 
 
 
 

 

Vorige week hebben de vraag- en gastouders twee 
toestemmingsformulieren in hun mailbox ontvangen. 
Deze toestemmingsformulieren zijn bedoeld om 
toestemming te verlenen aan de diensten die de 
gastouder uitvoert. Als je als vraagouder deze wilt 
invullen, overleg dan even met je gastouder. Mocht je 
gastouder om een of andere reden de formulieren niet 
geprint hebben, laat het ons dan even weten. Wij zijn 
altijd bereid om wat formulieren langs te brengen. 
Het invullen van de formulieren is niet verplicht, maar we 
raden het wel aan. Voor vragen of meer informatie mag 
je altijd mailen naar ons e-mailadres of bellen naar 
0527-210020. 

5 JUNI
PINKSTEREN

 
6 JUNI

TWEEDE PINKSTERDAG
 



Deze maand staat in het teken van 'Op 
avontuur in de natuur!' Dit themaboekje zal 
ook gedurende de zomerperiode te 
gebruiken zijn. Na de zomer starten we 
weer met een nieuw thema.

 Veel succes en plezier! 

THEMA 
OP AVONTUUR IN DE 
NATUUR! 

ZONNETJESWEEK 2022
Van 30 mei tot en met 3 juni wordt er een 
zonnetjesweek georganiseerd. Tijdens de 
zonnetjesweek leren kinderen om veilig te spelen 
in de zon. De zonnetjesweek wordt georganiseerd 
in samenwerking met Stichting Nationaal 
Huidfonds en Nivea Sun en biedt allerlei leuke 
activiteiten voor jonge kinderen. Onze gastouders 
hebben een activiteitenboekje ontvangen met 
hierin het aangeboden materiaal. Meer informatie 
over de zonnetjesweek is te vinden op 
www.zonnetjesweek.nl

GGD-WORKSHOP 
Dinsdag 10 mei hebben wij samen met een 
aantal gastouders deelgenomen aan een 
GGD-workshop. Deze workshop stond in het 
teken van een onverwachts inspectiebezoek 
en wat was het interessant! We hebben 
geleerd over welk coping-gedrag we 
beschikken en wat we van zo'n bezoek 
kunnen verwachten. Na afloop ontvingen we 
allemaal een bewijs van deelname en 
kregen we een handige hand-out met tips. 
De avond was zeker voor herhaling vatbaar! 

GEGEVENS PORTABASE 
We krijgen vaak te horen dat vraag- of 
gastouders hun inloggegevens kwijt of vergeten 
zijn. Wanneer dit het geval is, laat ons dit dan 
even weten. Via ons systeem kunnen wij je 
gegevens makkelijk inzien en kunnen we je snel 
hierbij helpen. 

KINDEROPVANGTOESLAG 
APP
Het is belangrijk dat alle gegevens van de 
kinderopvangtoeslag in orde zijn. Steeds vaker 
raden wij hiervoor de kinderopvangtoeslag app 
aan. Deze app biedt een makkelijk overzicht met 
daarin alle gegevens omtrent de 
kinderopvangtoeslag. Wanneer er iets gewijzigd 
moet worden, kan dit makkelijk in deze app 
worden aangepast. 


