Nieuwsbrief Piereweetjes
oktober 2017
In deze nieuwsbrief lees je over:
1. Ontdekken, beleven en doen in de SAMEN MOESTUIN bij;
onze gastouder Petra Jenniskens
2. Een oudercommissie lid stelt zich voor
3. Dag van de gastouder 21 september jl
4. Keukentafelgesprek maandag 9 oktober 2017
5. Onze gastouder Sanne Linders bevallen van dochtertje Lott
6. Knutselidee voor de herfst
7. Nieuws van de Rijksoverheid
8. Idee, tip, leuke foto?
9. Bereikbaarheid gastouderbureau Pierewiet

Veel leesplezier!
1. Samen moestuin

Ontdekken, beleven... DOEN in de Samen Moestuin
Naast mijn Gastouderopvang 'Beej Jaan' (Sevenum) heb ik het project SAMEN MOESTUIN.
In de tuin is plek voor een aantal gezinnen die mee willen werken en genieten van de
moestuin én natuurlijk aangelegde kindertuin. Door de aanwezigheid en afwisseling van
spelen, mee helpen in de tuin, proeven...is het een plek waar je kind al spelend leert en
ontdekt. Kinderen houden van afwisseling en bewegen.
Een ideale plek voor degene die zelf geen plaats hebben, weinig tijd, denken niet voldoende
kennis te hebben...of gewoon gezellig samen willen tuinieren.
En in overleg mag je je tent op slaan. Voor kinderen een hele belevenis, daar hoort toch een
kampvuurtje bij. De tuin is ook open voor andere gastouders op maandag, dinsdag en
donderdag.
Kom gerust een kijkje nemen en neem vooral je kind mee!
Contact: Petra Jenniskens,
06-44184443 / info@gaanmetlef.nl of www.gaanmetlef.nl

2. Mieke Horstermans, lid van de oudercommissie, stelt zich voor
Hallo allemaal,
Sinds november 2016 ben ik lid van de oudercommissie van Gastouderbureau Pierewiet. Ik
wil me graag even aan jullie voorstellen.
Ik ben Mieke Horstermans – Janssen mijn leeftijd is 31 jaar en getrouwd met Danny. We
hebben 1 zoon; Tijme van bijna 3 jaar. We zijn woonachtig in Horst.
Ik ben werkzaam in de gehandicapten zorg, bij stichting Daelzicht, waar ik mensen met een
verstandelijke beperking in hun thuissituatie begeleid. Als ik aan het werk ben, gaat Tijme
naar een gastouder. We hebben met 2 gastouders een contract, wat ons erg goed bevalt,
mede voor de ontwikkeling van Tijme.
Mijn hobby’s zijn wandelen en creatief bezig zijn. Dat laatste doe ik oa met de
borduurmachine.
Zo maak ik bijvoorbeeld de spuugdoekjes en slabbertjes voor gastouderbureau Pierewiet!
Daarnaast borduur ik nog heel veel (kraam)cadeautjes, die door het borduren heel
persoonlijk worden!
Heb je hierin interesse, mail gerust.
In de oudercommissie vind ik het leuk om ook mijn creatieve brein te kunnen laten zien. Ik
vind het belangrijk dat de gastkindjes prettig en veilig bij hun gastouders kunnen verblijven.

Mieke samen met zoon Tijme
Groetjes Mieke Horstermans
Email: miepje86@hotmail.com

3.

3. De dag van de gastouder

Op de dag van de gastouder, 21 september jl, hebben we onze gasouder verrast met een
strandbal. Wat kunnen we zoal doen met een strandbal:

4. Keukentafelgesprek op maandag 9 oktober 2017

Onlangs hebben we een keukentafelgesprek gehouden. We hebben ons in dit gesprek aan
elkaar voorgesteld en deze avond heeft Petra Jenniskens uitleg gegeven over haar
ontworpen een aangelegde ontdekkings-, belevings- en doetuin. In de tuin is een vak met
wokgroenten, kruiden, medicijnplanten, plukfruit, veldbloemen etc. Hierin wordt samen met
de kinderen gewerkt zodat door het te zien, te voelen, te ruiken wordt ervaren hoe de natuur
werkt! Neem gerust contact op met Petra Jenniskens info@gaanmetlef.nl of 06-44184443
wanneer je dit met je gastkinderen ook wilt ervaren, de moeite waard!

een impressie van de avond!

5. Gastouder Sanne bevallen van dochtertje Lott
Op 20 september jl zijn onze gastouder Sanne en Bart de trotse ouders geworden van hun
dochtertje Lott. Zoals jullie kunnen zien zijn ze heerlijk aan het genieten van hun bijzondere,
unieke, lieve meisje.
Sanne en Bart we wensen jullie heel veel geluk toe met Lott.

6. Knutselidee, een herfstwerkje van kastanjes
Heerlijk de bossen en op zoek naar een kastanjeboom! Je zoekt naar kastanjes, rode kralen,
holsters waarin de kastanje groeit, hoedjes etc. Daarna heerlijk thuis aan de slag met houten
prikkers en bewegende oogjes zodat je deze leuke figuren kunt maken. Veel plezier alvast!

7. Nieuws van de Rijksoverheid
De overheid heeft het maximaal vergoedbare uurbedrag 2018 bekend gemaakt. De toeslag
wordt verhoogd van € 5,75 voor 2017, naar € 5,91 voor het jaar 2018.
Hoeveel je als ouder aan kinderopvangtoeslag ontvangt per uur is afhankelijk van jullie
gezamenlijk bruto jaar inkomen.

8. Idee, tip, leuke foto
Heb je nog een idee, tip, leuke foto of iets anders voor komende nieuwsbrief, laat het ons
weten (marja@pierewiet.com).

9. Bereikbaarheid gastouderbureau Pierewiet
Wanneer we telefonisch niet bereikbaar zijn, zijn we op huisbezoek. Je mag je vraag altijd
mailen naar info@pierewiet.com. De mail wordt dagelijks gelezen.

Zonnige herfst groetjes van
Petra Ruud Anja Annelies en Marja

