Nieuwsbrief juli 2017

Nieuws
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 Zomervakantie
Het is weer bijna zomervakantie. Geeft u aan uw gastouder / vraagouder op tijd door
wanneer u met vakantie gaat? Heeft u als gastouder in de zomervakantie wellicht nog wat
plekjes over om andere kinderen op te vangen dan horen wij dat graag! Heeft u als
vraagouder een opvang probleem in de vakantie geef dit dan zo snel mogelijk door, wie weet
is hier nog een oplossing voor te vinden.
Ø Wachtlijsten kinderopvang
Afgelopen week kwam in het nieuws dat er weer steeds vaker wachtlijsten zijn in de
kinderopvang. Ook in de gastouderopvang is het aanbod vraagouders de laatste tijd groter
dan het aantal beschikbare gastouders. Kent u iemand die graag gastouder wil worden dan
kunnen zij zich wenden tot gastouderbureau De Admiraal.
Ø Hete dagen en baby’s
Baby’s zijn een kwetsbare groep tijdens hete dagen. Op de volgende website worden tips
gegeven hoe baby’s op de juiste temperatuur kunnen blijven:
https://www.minime.nl/artikelen/825/baby-warm-weer

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

Pedagogisch beleidsplan: Spel en speelgoed
Het is belangrijk dat er voor de leeftijd van de gastkinderen geschikt speelmateriaal
aanwezig is. Een creatieve gastouder weet voor het kind interessant materiaal aan te bieden
bestaande uit pollepels, pannen, oude tijdschriften, kartonnen dozen of lappen. Goed
speelgoed is multifunctioneel en uitnodigend voor de fantasie; het stimuleert verschillende
aspecten van de ontwikkeling. Alle speelgoed wordt zowel aan jongens als meisjes
aangeboden, die dan zelf een keuze kunnen maken op grond van hun interesse.
Een gastouder kan ook een bezoek brengen aan een speel-o-theek om samen met de
kinderen nieuw speelgoed uit te proberen. Kinderen krijgen de gelegenheid om via spel hun
fantasie, creativiteit en muzikaliteit te ontdekken.
Kinderen in de basisschoolleeftijd kunnen genieten van het samen spelen van
gezelschapsspelletjes.
Het samen lezen van kinderboeken biedt kinderen op allerlei manieren iets waardevols; de
mogelijkheid om zich geborgen te voelen op schoot, stimulering van de taalontwikkeling,
verrijking van de fantasiewereld van het kind. Een verhaal kan ook een uitgangspunt zijn om
met elkaar een fantasiespel te doen; een reis te maken in de modder, over de bergen, door
een tunnel. Hierbij kunnen de kinderen zich op allerlei manieren voortbewegen, geluiden
maken en gebruik maken van huishoudelijke voorwerpen. De bibliotheek organiseert
regelmatig voorleesmiddagen die met kinderen bezocht kunnen worden. Bij schoolgaande
kinderen is het plezier beleven aan het lezen zelf als ontspannende bezigheid belangrijk.
In Alkmaar is een Speel-o-theek ‘De Speelboeg’: Laan van Straatsburg 2.

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.

