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KOOG;
Ouders over kinderopvang: Klanten tevreden, nietklanten sceptisch. Er bestaat bij veel ouders nog een
verkeerde perceptie van de kwaliteit,
bereikbaarheid en betaalbaarheid van kinderopvang.
Zo denken veel ouders dat kinderopvang duur is,
terwijl ze er geen gebruik van maken. En ouders die
gebruikmaken van kinderopvang, ervaren dit als veel
positiever dan ze vooraf hadden gedacht. Zo maar
een paar opvallende resultaten uit het onderzoek
“Kijk op kinderopvang” uitgevoerd door het Sociaal
Cultureel Planbureau. Het volledige rapport is te
lezen op de site van het SCP.
Studiedag; woensdag 3 oktober is de jaarlijkse
studiedag voor ons personeel. Deze dag staat in het
teken van de nieuwe meldcode kindermishandeling
die vanaf 1 januari 2019 van kracht wordt.
Professionals moeten gaan werken met een
afwegingskader bij de meldcode kindermishandeling.
Er wordt nog altijd te weinig ingegrepen en te vaak
worden signalen van kindermishandeling gemist. De
GGD gaat ons hier meer uitleg en handvatten geven
in twee deelsessies. De twee andere deelsessies gaan
we in op onze ARBO. Van Zuilichemzorg neemt deze
sessies voor zijn rekening. Al met al een inspirerende
dag.
KOOG; Dinsdag 25 september hebben Catharina en
Lydia hun GPM 4 diploma ontvangen. Onder grote
belangstelling, waaronder meerdere collega’s, waren
de toepasselijke toespraken en werden ze in het
zonnetje gezet. Proficiat namens ons allemaal Lydia
en Catharina.
EHBO; Donderdag 27 september zijn 11 mensen
geslaagd voor de nieuwe opleiding kinder- EHBO. Alle
medewerkers hebben nu het fel begeerde diploma.
Proficiat.
De Kajuit; Donderdag 4 en vrijdag 5 oktober staat
in het teken van Dierendag. Samen met de
basisschool en een leraar van het Prinsentuincollege,
staan de dieren midden in de belangstelling. In het
kader van de kinderboeken week komt dinsdag 9
oktober Clowntje Li een bezoek brengen. Het gaat
over het boek ’De kleine blauwe truck’.
Peutertennis; Donderdag 27 september was er een
tennis clinic voor alle peuters van Dikkertje Dap.
Onder leiding van Jeroen Melsen werd de kinderen
spelenderwijs de eerste kneepjes van tennis
bijgebracht. Bedankt Jeroen. De kinderen waren
enthousiast.

Boekenmarkt; In het kader van de aankomende
kinderboekenweek organiseren BS TaLente, OBS de
Linde en Stg KOOG een kinderboekenmarkt op
woensdagmiddag 10 oktober a.s. U kunt uw niet
gebruikte kinderboeken inleveren bij de deelnemers.
U krijgt hiervoor een Gastelaartje die u kunt
gebruiken om een boek te kiezen. U kunt uw boeken
tot en met 5 oktober inleveren.
Uitleen van peuterboeken; Vanaf maandag 8
oktober starten wij met de uitleen van boeken voor
kinderen van 0-4 jaar. U krijgt deze week een flyer
waarin staat hoe dit in zijn werk gaat.
Gastels speelbos; Onze organisatie is betrokken bij
de ontwikkeling van het Gastels speelbos. Er is
begonnen met het arceren van bomen die binnenkort
worden verwijdert. Het aanleggen van een boomhut,
grondheuvels , fietsenstalling, stappalen,
evenwichtsbalken en zandkeuken gaat het komende
half jaar zijn beslag krijgen. Halverwege 2019 zal
het Gastels Speelbos in gebruik worden genomen.
Oss drama; Donderdag 20 september werden we
geconfronteerd met het Stint drama. Een
nachtmerrie voor iedere kinderopvangorganisatie.
Vrijdag de 21ste september hebben wij de vlag de
gehele dag halfstok gehangen en een kaart gestuurd
om steun te betuigen aan alle betrokkenen.
Teamuitje; Zaterdag 14 september was het
jaarlijkse teamuitje voor de medewerkers. Diana,
Sharon en Anika hadden de organisatie op zich
genomen. Cluedo in team verband in het
Roosendaalse. Daarna heerlijk gegeten en met een
voldaan gevoel op de fiets weer terug naar het
Gastelse. Het was een geslaagde dag.
Dag van de Leidster; Donderdag 21 september
werden de medewerkers in het zonnetje gezet door
de oudercommissie. Hartelijk dank voor de leuke
werkjes ouders en de mooie attentie.
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Studiedag KOOG gesloten
Start Kinderboekenweek
Start uitlenen van 0-4 jaar boeken
Dierendag activiteit BSO
Bestuursvergadering
Clowntje Li De Kajuit
Gastelse Boekenmarkt Futura 13.00-14.30
Monique jarig
Herfstvakantie scholen en peuteropvang
Marja jarig
Oudercommissie
Fit Chris BSO 6-8 jarigen

