
 
 
Nieuwsbrief februari 2017	
Jaaropgave 
Alle gastouders en vraagouders hebben de jaaroverzichten per e-mail ontvangen. Gebruik 
deze goed voor de belastingdienst! De gastouders hebben het fiscale jaaroverzicht nodig bij 
de aangifte inkomstenbelasting, hierop staan alle in 2016 betaalde bedragen aan de 
gastouder. Als er nog vragen zijn over de jaaroverzichten hoor ik het graag. 
 

Nieuws 
Ø De Nationale Voorleesdagen 

Elk jaar vinden de Nationale Voorleesdagen plaats. In 2017 is dat van 25 januari t/m 4 
februari 2017. Leest u als gastouder/vraagouder ook wel eens voor aan kinderen? Er zijn 
ontzettend veel leuke prentenboeken. Heeft u er wel eens aan gedacht om lid te worden van 
de bibliotheek? Het prentenboek van het jaar 2017 is: De Kleine Walvis van Benji Davies. 
 

Ø Belangrijke veiligheidswaarschuwing! 

 
 

Enquête 
Al vele ouders hebben de enquête ingevuld! In de volgende nieuwsbrief zal hierover een 
verslag worden gemaakt. Heeft u het nog niet ingevuld, het kan nog!  
 
Onder de vraagouders is een enquête verstuurd als onderdeel van de vernieuwde 
alternatieve ouderraadpleging. Het adviesrecht van de ouders wordt hiermee mogelijk 
gemaakt. Tevens hebben ouders het recht om te reageren op de nieuwsbrieven die worden 
verstuurd. De vernieuwde alternatieve ouderraadpleging is onderdeel van het reglement 
oudercommissie, te lezen op de website.  



 

Cursussen 
Ook in het nieuwe jaar kunt u 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 0-12 jaar GRATIS 
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 kunnen heel prettig zijn. Deze 
cursus kan deze tips geven! 
Locatie: Alkmaar, startdatum: 07-02-2017. 
 
Direct inschrijven: http://ggdhollandsnoorden.nl/cursussen-en-
bijeenkomsten.aspx 
 

Ø Cursus meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld  
Als gastouder kunt u deze digitale cursus volgen bij Augeo: ‘Omgaan met 
vermoedens van kindermishandeling’. Alle gastouders moeten weten wat 
zij moeten doen als zij te maken krijgen met kindermishandeling en 
huiselijk geweld. De cursus kost normaal €24,50, De Admiraal biedt €10,- 
korting aan voor gastouders die opvang aanbieden via De Admiraal. Wilt 
u deze cursus volgen neem dan even contact op met De Admiraal! 
 
 
 

Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld 
 
Een handige website waarin je snel alle signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling 
kunt zien en aanvinken! 
 
Kijk op: https://signalenkaart.nl 
 

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. 
 

 
  


