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1. Cijfers/Kidsicosi
Kidsicosi is iets teruggezakt in het aantal gast- en vraagouders. Het gaat nog steeds
goed met Kidsicosi en we hopen dat we in de komende tijd weer wat gaan stijgen in
aanmeldingen.
2. Controle GGD 2015
De GGD is afgelopen jaar september geweest. Alles was in orde.
3. Gastouderdag 2015
De gastouderdag 2015 heeft plaatsgevonden op 1 oktober 2015. De onderwerpen
waren dit keer Brandveiligheid en sociale vaardigheid bij kinderen. De gastouderdag is
prima verlopen en de reacties waren ook allemaal zeer positief.
4. Gastouderdag 2016
We zijn momenteel aan het bekijken welke onderwerpen we gaan behandelen op de
gastouderdag van dit jaar. Deze zal plaatsvinden op 1 oktober a.s., wederom in De
Bekkerie.
Dorieke en Maike hebben een aantal tips:
 Kijk eens op de website van Centrum Jeugd en Gezin. Zij geven vaker
workshops over zeer diverse onderwerpen.
 Een spelcoach die spellen kan aanpassen voor alle leeftijden.
 Bieb – voorlezen.
Voor dit jaar wordt het intervisie (waarschijnlijk in spelvorm) geleid door pedagoog
Wilma Versteegen en een workshop over het hoog sensitieve kind. De ouderraad
geeft haar goedkeuring voor deze onderwerpen. Het wordt echter aanbevolen om bij
het stuk intervisie ook vooral de meldcode kindermishandeling mee te nemen.
5. Nieuwe ouders: ideeën
Kidsicosi wil meer klanten wervingsacties gaan voeren. Een van de ideeën die er zijn
om share en win acties op Facebook te gaan doen. Dit ook met name om meer
naamsbekendheid te krijgen en meer mensen te bereiken. Hierbij denken we
bijvoorbeeld aan het verloten van leuke pakketjes of tegoedbonnen. Bijv. een
zomerpakket met zonnebrand, strandbal enz.

Maike en Dorieke geven aan dit een goed idee te vinden. Maike geeft aan dat het ook
een leuk idee is om bijv. een actie te doen waarbij mensen iemand anders een cadeau
gunnen en dan de reden opgeven waarom.
Dorieke geeft aan dat vaak bij verloskundigen de a.s. moeders een “box” krijgen met
daarin reclame en leuke goodies. Is het een idee dat Kidsicosi hier iets mee gaat
doen?
Het is haar ook opgevallen dat een gastouder als opvangmogelijkheid niet zo bekend
is bij a.s. ouders. Vaak is het toch oma die komt oppassen of een kinderdagverblijf.
Kidsicosi gaat dit welkome advies meenemen.
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