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AGENDA
Dit is bij de ouders bekend.

Wat is er gebeurd en gedaan?
Er is heel veel gebeurd sinds de vorige nieuwsbrief! Daar zijn
jullie allemaal van op de hoogte. En eigenlijk is dat met elke
nieuwsbrief. Daar komt bij dat de informatie in de nieuwsbrieven heel onpersoonlijk gemaakt moet worden i.v.m. de
AVG, dus maakte ik er elke keer twee: 1 voor de vraagouders
en 1 voor de website.
Daarom heb ik besloten om met deze 60e Nieuwsbrief mijn
reeks nieuwsbrieven te beëindigen.
Op mijn website staan nieuwsbrieven van een jaar en die
bevatten zo een samenvatting van onze activiteiten die we
zoal doen.
Het maken van een nieuwsbrief kost tijd en die steek ik liever
in de voorbereiding van de maandthema’s, (zelf-)studie(s) en
ontwikkelingen die nu nog niet zichtbaar zijn en waar alle
GOB Pollewop-gastouders mee te maken krijgen, als we dat
goed van de grond krijgen.
De openingstijden van Kinderopvang De Paddenstoel staan
op mijn website vermeld.
Voor meer informatie kan je mij benaderen of bezoek mijn
website.

De training Baby’s In-zicht was, zoals al de Kikitrainingen, een enorme eyeopener en zat vol met “o
ja”- momenten. In deze training werd mij ook weer
gevraagd om goed na te denken over mijn eigen
babytijd en te ervaren hoe een baby het in mijn
opvanggroep ervaart.
Met deze training hield ik mijzelf steeds een spiegel
voor: Hoe doe ik dit? Waarom doe ik dit zo? Waarom
doe ik het niet zo? Wat is de gedachte achter deze
manier? Hoe zou het gaan als ik dit op die manier
doe?
Kortom: Ik heb 23,5 uur de klassikale training
gevolgd, daarnaast opdrachten thuis uitgewerkt in
een portfolio en opnames (met goedkeuring van de
ouders) gemaakt voor een aantal intervisies en op de
laatste trainingsdag heb ik mijn presentatie
gehouden. Daarna kreeg ik mijn certificaat en ben ik
weer wijzer😊

Afscheid en Welkom gaat hand-in-hand.
Onlangs kreeg ik het bericht dat ... En …
binnenkort afscheid gaan nemen.
En … is 4 jaar geworden, dus zij komt nog
een dagje terug om afscheid te nemen,
zodat het duidelijk is dat zij voortaan naar
school gaat.
We zullen jullie 3 missen, Kanjers!!
En dan komt er plaats vrij voor … (2jr) die in
aug. voor het eerst komt. En in
oktober/november komt er een baby bij (die
nog geboren moet worden). Welkom!! 😊

Gastouderbureau Pollewop,
voor een gratis kennismakingsgesprek en
vrijblijvende informatie:

www.gastouderbureaupollewop.nl

Fijn dat je mijn nieuwsbrieven
las! Dan is de tijd die ik daarin
stak niet voor niets geweest.😊
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