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Nieuws 

Ø Bereikbaarheid komende dagen 
Van maandag 31 juli t/m donderdag 3 augustus ben ik telefonisch niet bereikbaar i.v.m. een 
korte vakantie. Ik ben wel bereikbaar via Whatsapp (06-21322547). Voor dringende zaken 
kunt u altijd mijn voicemail inspreken. Ernstige zaken wat betreft kindermishandeling en 
dergelijke kunnen zich telefonisch wenden tot Yvonne Admiraal: 06-47444860. 
 

Ø Vaccinatie kinkhoest 
Belangrijke mededeling voor gastouders! De GGD heeft laten weten dat de 
Gezondheidsraad op 13-06-2017 het advies heeft gegeven om medewerkers (dus ook 
gastouders) die direct contact hebben met kinderen jonger dan een half jaar, te vaccineren 
tegen kinkhoest. Vaccinaties worden verzorgt door GGD hollandsnoorden: 
www.ggdhollandsnoorden.nl/reizen of bel 088-0100530.  
 

Ø Nieuwe maximum uurtarieven 2018 
De nieuwe uurtarieven waarover maximaal toeslag gekregen kan worden per kind bedragen 
vanaf 2018 €5,91 per uur. Dit jaar was dat €5,75. Wellicht krijgt u hierdoor meer toeslag 
terug, controleer dit voor het einde van het jaar. 
 
 
 

Cursussen 
U kunt weer meedoen aan cursussen in de omgeving! De cursussen zijn voor gastouders en 
vraagouders die aangesloten zijn bij gastouderbureau De Admiraal.  
 

Ø Cursus positief opvoeden 
De opvoeding van kinderen is een belangrijke taak. Voor 
ouders/opvoeders is deze taak soms zwaar. Simpele, duidelijke 
tips over hoe om te gaan met lastig gedrag kunnenheel prettig 
zijn. Deze cursus kan deze tips geven. De cursus bestaat uit 5 
bijeenkomsten van 2 uur. 
Locatie: Alkmaar 
Startdatum: 26-09-2017 
 
 

Ø Cursus Peuter in zicht GRATIS! 
Ouders/opvoeders van peuters kennen de lastige momenten wel: een driftbui, niet willen 
weten, niet luisteren, ruzie met andere kinderen. Je kunt hier allemaal mee te maken krijgen. 
Hoe ga je nu op een positieve manier om met deze momenten? Tijdens deze cursus ga je 
hiermee aan de slag. De cursus bestaat uit 4 bijeenkomsten van 2 uur.  
Locatie: Alkmaar 
Startdatum: 02-11-2017 
Direct inschrijven: http://ggdhollandsnoorden.nl/cursussen-en-bijeenkomsten.aspx 



 

 
Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld 
Als je te maken krijgt met geweld in huiselijke kring kun je daar altijd wat aan doen. Of het nu 
om jezelf gaat of om iemand anders. Of je nu vermoedens hebt of het zeker weet. Je zorgen 
delen is een belangrijke eerste stap. Onderstaande website is er om je te helpen bij die 
eerste stap naar hulp en advies: 
 
https://www.vooreenveiligthuis.nl 
 

 
Pedagogisch beleidsplan 
 

De algemene visie van gastouderbureau De Admiraal onder de aandacht: 

Gastouderbureau De Admiraal gaat er vanuit dat ieder kind uniek is, persoonlijke kwaliteiten 
heeft en in een eigen tempo zijn/haar ontwikkelingen doormaakt. Hierbij staat het welzijn van 
het kind voorop. Door de kleinschaligheid van gastouderbureau De Admiraal zijn korte lijnen 
en persoonlijk contact mogelijk. Dit is belangrijk voor het opbouwen van een 
vertrouwensrelatie tussen het gastouderbureau, de vraagouders en de gastouders. Door het 
actief zijn in de omgeving van Heiloo staat het gastouderbureau dicht bij haar klanten. Het 
gastouderbureau stelt zich flexibel op en denkt graag mee met de vraagouders en 
gastouders zodat maatwerk tegen een eerlijke en betaalbare prijs geleverd kan worden.  

 

Oudercommissie 
 
De oudercommissie van Gastouderbureau De Admiraal is op dit moment 
nog in ontwikkeling. Heeft u als vraagouder interesse om zich aan te 
sluiten bij de oudercommissie? Neem dan contact op met De Admiraal. 


