NIEUWSBRIEF GOB SPRING
Maart 2014
Hierbij alweer de nieuwsbrief van maart vanuit het gastouderbureau.
Dit keer een nieuwsbrief met weinig informatie, dit omdat er weinig nieuwtjes en/of
mededelingen zijn.

Gastouderbureau:
Het klantenbestand van het gastouderbureau groeit nog steeds waar we natuurlijk erg blij mee zijn.
Ondertussen hebben we al 19 aktieve gastouders in ons bestand.
Diverse gastouder hebben nog ruimte voor nieuwe kinderen. Mocht u iemand weten die opvang
nodig heeft, aarzel niet en laat ze contact opnemen met het gastouderbureau. Dan kunnen wij kijken
of we een geschikte gastouder voor hen hebben.

Jaaropgaven:
Een ieder heeft ondertussen de jaaropgaven vanuit het gastouderbureau via de mail ontvangen en
deze zijn doorgezet naar de belastingdienst.
De belastingdienst zal naar aanleiding hiervan de definitieve eindafrekening voor de kinderopvang
toeslag afhandelen.

Geboortedatums vraagouder:
De belastingdienst wil voor volgend jaar bij het indienen van de jaaropgaven ook de geboortedatums
van de vraagouders op de jaaropgaven hebben staan.
Niet van iedere vraagouder zijn deze bekend. Bij het inloggen op de urenregistratie kan deze ingevuld
worden onder het kopje mijn gegevens.
Zouden jullie hier naar willen kijken en indien deze ontbreken, ze in willen vullen?
Alvast bedankt!

EHBO:
De eerste herhalingscursus kinder-EHBO heeft ondertussen plaats gevonden.
We hebben een ontzettende gezellige en vooral leerzame avond gehad.
De certificaten worden zodra deze binnen zijn, doorgestuurd naar de betreffende gastouders.
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Kinder-EHBO vraagouders:
Vanuit een gastouder kwam de vraag of het misschien ook mogelijk zou zijn dat de vraagouders een
cursus kinder-EHBO zouden volgen via het gastouderbureau.
Natuurlijk zou dit kunnen, de kosten zijn wel voor de vraagouders zelf.
Er zou een optie zijn dat de vraagouders alleen een praktijk avond bijwonen zodat ze op de hoogte
zijn van hoe te handelen in bepaalde situaties (optie 1). Of eventueel een andere optie is dat de
vraagouders een praktijk en theorie (online toets) bijwonen en dan ook een certificaat ontvangen
(optie 2).
Mocht je dit leuk lijken als vraagouder, geef dit dan aan door middel van een mail te sturen naar het
gastouderbureau: info@gobspring.nl
Daarbij graag aangeven voor welke optie je kiest.
We kunnen dan kijken of hier animo voor is en realiseerbaar is.

GGD rapport:
Ondertussen is het uitgewerkte GGD rapport online komen te staan.
De link hiernaar toe is terug te vinden op de website van het gastouderbureau.

Oudercommissie:
Ondertussen hebben 3 kandidaten zich aangemeld voor de oudercommissie van het
gastouderbureau.
Als eerste wil ik deze kandidaten ontzettend bedanken voor het aanmelden hiervoor.
Op korte termijn zal er een eerste vergadering plaats vinden tussen de leden van de oudercommissie
en de houder van het gastouderbureau!
In de volgende nieuwsbrief zullen de leden zich aan jullie voorstellen.

Social media:
Voor wie ons wil volgen via Social Media?
Dit kan via https://www.facebook.com/GOBSpring

Volgende nieuwsbrief:
De volgende nieuwsbrief zal verschijnen in juni.
Mocht je een eigen bijdrage hebben voor in de nieuwsbrief dit graag mailen voor
1 juni 2014 naar info@gobspring.nl

Gastouderbureau Spring
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