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Beste ouders/gastouders,
Na een heerlijke zonnige septembermaand is het
dan nu toch echt herfst. Regen, wind,vallende
bladeren, het hoort er allemaal bij.
Ga vooral naar buiten en geniet van de natuur,
ga kastanjes rapen, paddenstoelen zoeken en
bladeren rapen of gewoon lekker uitwaaien.
Ook is het weer leuk om het binnen gezellig te
maken en leuke herfstknutselwerkjes te
bedenken.
Veel plezier!
Op de hoogte blijven:
Voor actuele zaken van De Zoete Inval kunt u onze pagina liken op Facebook.
Ook vindt u veel informatie op onze site:
www.gastouder.kinderdagverblijfdezoeteinval.nl

Gefeliciteerd:
Gastouder Sylvia willen we van harte feliciteren. Ze is voor de 2e keer oma geworden. Geniet
ervan!
GOUD magazine:
In de vorige nieuwsbrief hadden we vermeld dat er een
nieuw magazine zou komen. Een blad voor en door
Gastouders. Het eerst nummer is uit!
Kijk ook gerust eens rond op de website:
http://goudmagazine.nl/het-magazine/
Heb je belangstelling?
Via deze site kun je ook het 1 e nummer bestellen.
GGD:
Een aantal gastouders krijgt binnenkort inspectie van de
GGD. Succes dames! We horen graag hoe het gegaan is.
Evaluatie formulier:
Bij de vorige nieuwsbrief hebben zowel de vraagouders als
de gastouders een evaluatieformulier ontvangen. We willen iedereen hartelijk bedanken voor
het invullen en terugsturen van de evaluatieformulieren.

Hierbij de meest voorkomende vragen/ opmerkingen:
VRAAGOUDERS:
De vraagouders zijn allemaal tevreden over hun gastouder en de begeleiding vanuit het
Gastouderbureau. Daar zijn wij erg blij mee!
*Ouders zijn tevreden over de communicatie met hun gastouder en de manier waarop zij met
hun kind(eren) omgaan. Wat het meest met de gastouders wordt besproken is de
ontwikkeling van de kinderen, de hoogtepunten van de dag en (kinder)ziekten .
*Ouders geven aan dat zij tevreden zijn over de informatie en begeleiding van ‘De Zoete
Inval’. Zij geven aan dat ze altijd contact kunnen opnemen als er vragen of onduidelijkheden
zijn en er snel gereageerd wordt op vragen per mail.
In het 1e jaar van de opvang wordt meerdere keren om een evaluatie gevraagd, 1 ouder
geeft aan dat dit minder vaak mag.
GASTOUDERS:
De gastouders genieten allemaal van hun werk met de kinderen en zijn tevreden over de
begeleiding vanuit het Gastouderbureau. Dit is erg fijn om te horen!
*Gastouders zijn tevreden over de communicatie met de vraagouders en het contact tussen
het eigen gezin en de opvangkinderen verloopt goed. Bij een nieuw opvangkindje is het
soms even wennen, maar dat is logisch. Alle gastouders werken volgens een vaste
dagindeling (vaste eet-/ speel-/ slaap-momenten) , al kan er soms spontaan iets veranderen
gedurende de dag.
*Gastouders zijn tevreden over de begeleiding van ‘De Zoete Inval’. Zij zijn op de hoogte van
het pedagogisch beleidsplan en de klachtenregeling. De toestemmingsformulieren die de
gastouders hebben worden niet altijd gebruikt, omdat de gastouder zelf een afsprakenlijst
heeft of het nog niet nodig is geweest om ze te gebruiken.
Als er vragen zijn over bijv. betalingen of persoonlijke dingen dan wordt dit snel geregeld
en/of besproken.

Contactgegevens:
Gastouderbureau De Zoete Inval
Burgemeester Stemerdinglaan 42a
4388 AB Oost-Souburg
T: 0118-794514/ 06-30666397
M: gastouderbureau@kinderdagverblijfdezoeteinval.nl
S: www.gastouder.kinderdagverblijfdezoeteinval.nl

