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leuk! Wij worden hier blij van.

Genieten van de winter
Helaas geen sneeuw en ijs tot nu, maar
wel lekker in de plassen stampen en
tegen de wind op boksen. De gastouders
en kinderen gingen veel naar buiten,
maar hebben bijvoorbeeld ook tijdens de
nationale voorleesdagen de voorstelling
over moppereend de bibliotheken
bezocht. We kijken nu uit naar de lente:
de krokussen bloeien al volop!

Ouderavond
Op 10 februari is er in samenwerking met
de oudercommissies van Kwest een zeer
inspirerende ouderavond geweest.
Onderwijsadviseur Jan van der Zwan van
het Breinbureau heeft ons deze avond
meegenomen in het “lerende
kinderbrein”.
De gastouders krijgen op 12 mei a.s. ook
de mogelijkheid om deze lezing bij te
wonen, dus noteer het in de agenda! De
uitnodiging voor de gastouders komt nog.

19-03-’20
02-04-’20
12-05-‘20

OC vergadering
Communicatietraining voor
gastouders
Lezing voor gastouders
over het kinderbrein

Donderdagavond 2 april geeft Jantine ’t
Hart een training voor de gastouders
over communicatie.

Buitenschoolse opvang

Nieuwe leden, data en contact
De oudercommissie is nog steeds op
zoek naar nieuwe leden! Sylvia en
Barbara gaan de oudercommissie
verlaten, omdat hun kinderen 4 jaar
worden.
De oudercommissie komt ongeveer 4
keer per jaar bij elkaar. Voor meer
informatie kunt u terecht bij Arita van het
gastouderbureau.
De volgende oudercommissievergadering
is op 19 maart 2020. Heeft u vragen?
Mail dan naar ocgob@stichtingkwest.nl

Ik ontwikkel
Afgelopen januari hebben de gastouders
weer de herhalingsles van de kinderEHBO gevolgd. Deze speciaal voor de
gastouders van Kwest, door
Mensopleiding op maat gemaakte les, is
altijd intensief, leerzaam, maar ook heel

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

