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Met gastouders op pad

Spelen in de zon

Op 14 mei zijn we met gastouders en
kinderen naar kinderboerderij “Op den
Dijk” geweest. En op 4 juli hebben we
genoten van een ochtendje Prinsenbos.
Leuk voor de kinderen en belangrijk voor
de onderlinge contacten van de
gastouders!

Wilt u uw kind ‘s morgens goed insmeren
met anti-zonnebrandmiddel? Wij
adviseren (gast)ouders Kruidvat Solait
factor 50 te gebruiken. In protocol veilig
spelen in de zon leggen wij uit waarom.

inspecteur van de GGD. De inspecteur
bekijkt of de gastouderopvang veilig is en
voldoet aan de gestelde eisen. Dit is bij
de gastouders van Kwest gelukkig tot nu
toe altijd het geval.

Ik ontwikkel
Dinsdagavond 5 november organiseert
het gastouderbureau samen met de
dames van “Ik ontwikkel” een avond voor
de gastouders. De uitnodiging volgt nog.

Ouderavond

Samen op pad
Gastouders van Kwest gaan regelmatig
met hun kinderen op pad. Druk bezocht
worden de Boekstart-ochtenden in de
bibliotheken, er wordt gegymd en er
wordt naar theatervoorstellingen
gegaan. Lekker met de kinderen naar
buiten, naar het park of strand: rennen en
springen. Maar ook naar de markt en
naar de bakker. Wij worden blij van onze
ondernemende gastouders!

22-07-’19 t/m
29-08-‘19
19-09-‘19
10-10-’19
31-10-‘19
05-11-‘19

Momenteel is de oudercommissie bezig
met de organisatie van een ouderavond
na de zomervakantie. Meer nieuws volgt.

Nieuwe leden, data en contact
De oudercommissie is op zoek naar
nieuwe leden! Volgend jaar worden de
kinderen van Sylvia en Barbara 4 jaar en
verlaten zij de oudercommissie. Voor
meer informatie kunt u terecht bij het
gastouderbureau.

Buitenschoolse opvang
Vanaf 3 jaar kunnen ouders hun kind
inschrijven via het ouderportaal. Ontvangt
Kwest de inschrijving voordat uw kind 3
jaar en 3 maanden is, dan wordt de
inschrijving met voorrang behandeld.

Fijne zomer!
De volgende OC vergadering is op 31
oktober 2019.
Heeft u vragen? Mail dan naar
ocgob@stichtingkwest.nl

We wensen iedereen een mooie zomer.

Contact
Heeft u vragen, opmerkingen, ideeën of
complimenten, dan horen wij dit graag.

Zomervakantie
Dag van de gastouder
Lezing
OC vergadering
Ik ontwikkel-avond

Rody en Arita
Gastouderbureau Kwest

Inspecties GGD
Diverse gastouders zijn weer verrast door
een onaangekondigd bezoek van een

