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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. 
 
 

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 KiKi – kansen in kinderen 
Wenst u als gastouder meer te doen aan de 
ontwikkelingsstimulering van kinderen? KiKi kunt u 
daarbij helpen! Op de website: www.kiki-s.nl kunt u een 
abonnement aangaan waarbij u een starterspakket met 
allerlei materialen ontvangt om aan de slag te kunnen 
met Kiki. Ook kunt u de Kiki training volgen zodat u 
zich kunt ontwikkelen tot een Kiki-gecertificeerde 
gastouder.   
 

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. 
 
Direct inschrijven: http://ggdhollandsnoorden.nl/cursussen-en-
bijeenkomsten.aspx 
 
 

 
Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld 
Wist u dat er een organisatie is die u advies kan geven als u te maken krijgt met 
kindermishandeling en huiselijk geweld? Of je nu vermoedens hebt of het zeker weet, je 
zorgen delen is een belangrijke eerste stap. Deze organisatie is Veilig Thuis: 
www.vooreenveiligthuis.nl 0800-2000 (24 uur per dag). 



 

 
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. 


