Gastouderbureau Kwest
oktober 2019

Een korte terugblik
Wat een heerlijke zomer hebben we
gehad! De gastouders en kinderen
hebben er volop van genoten in de tuin,
het park en het strand. Nu vallen de
blaadjes al weer van de bomen en is het
al volop herfst: ook leuk!
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OC vergadering
Week van de bewuste
leefstijl
Bewegen in de Lier
Ik ontwikkel-avond
Week van de
Kindermishandeling

Kinderboekenweek
In het kader van de jaarlijkse
Kinderboekenweek hebben peuters van
onze gastouders op 15 oktober de
geweldige voorstelling “Pas op voor wilde
Wesley” mogen zien. Ademloos hebben
de kinderen naar Rosalie van Kiekeboek
gekeken. Ook dit keer waren we welkom
bij KwestHome: weer heel hartelijk dank
voor deze gastvrijheid!

Van 4 tot en met 8 november is het de
week van de gezonde kinderopvang.
Daar sluiten wij ons graag bij aan! Alle
gastouders zijn uitgenodigd en maandag
4 november gaan we in De Lier met de
gastkinderen aan de slag met de
beweegkaarten. Dus allemaal de
gymschoenen aan en bewegen maar!

Diverse gastouders hebben op 10
oktober de lezing bijgewoond van
Cleverbee over kinderen met een
onwikkelingsvoorsprong. Leerzaam!
Dinsdagavond 5 november verzorgen
Sandra en Inge van “Ik Ontwikkel” voor
de gastouders een avond over de
ontwikkeling van kinderen.

Verrassing
De gastouders van Kwest zijn door de
oudercommissie weer verrast met een
origineel cadeau voor de “Dag van de
gastouder”. Deze attentie viel in zeer
goede aarde!

Nieuwe leden, data en contact

Week van de bewuste leefstijl

Ik ontwikkel

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.
De volgende oudercommissievergadering
is op 31 oktober 2019. Heeft u vragen?
Mail dan naar ocgob@stichtingkwest.nl

Buitenschoolse opvang
Als uw kind 4 jaar wordt, wordt uw kind
niet automatisch doorgeplaatst naar
BSO-opvang. Vanaf 3 jaar kunt u uw 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.

Contact
Heeft u vragen, opmerkingen, ideeën of
complimenten, dan horen wij dit graag.
Rody en Arita
Gastouderbureau Kwest

