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Nieuws
Ø Kinderopvangtoeslag
Wijzigt er iets in uw situatie? Als bijvoorbeeld uw inkomen wijzigt of het aantal opvanguren,
of als uw kind naar de basisschool gaat, geef dit dan binnen 4 weken door aan de
belastingdienst. Dit voorkomt dat u geld terug moet betalen. Als uw kind naar de basisschool
gaat (als hij of zij 4 jaar wordt) is het belangrijk om de toeslag voor de dagopvang
(gastouderopvang) te verwijderen en buitenschoolse opvang (gastouderopvang) aan te
vragen. Vanaf 2018 krijgt u over maximaal € 5,91 per uur toeslag per kind, dit jaar was dit
€ 5,75. Wellicht krijgt u hierdoor meer toeslag, controleer dit voor het einde van het jaar.
Ø Personenregister 2018
In 2018 wordt het personenregister ingevoerd. Dit is ter vervanging van de huidige VOG’s.
Bewaard u deze goed! De huidige VOG moet zijn afgegeven na 1 maart 2013, controleer dit
dus even. Begin 2018 kan ik de gastouders, huisgenoten, vrijwilligers, stagiaires koppelen in
het register. Dit is de eerste 4 maanden nog gratis, daarna kost het eenmalig € 12,-. Ik hou
de gastouders hiervan op de hoogte, u kunt nog niks doen.
Ø Sintmaarten 11 november
Aanstaande zaterdag is het sintmaarten, 11 november! Heeft u al een lampion gemaakt met
uw (gast)kinderen? Een tip is om met papieren bordjes een lampion te knutselen. Hierbij
enkele voorbeelden:

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 meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld
Als gastouder kunt u deze digitale cursus volgen bij Augeo:
Gastouders: ‘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.
Ga naar: https://www.augeo.nl/nl-nl/gastouders-omgaan-metvermoedens-van-kindermishandeling/
Heb je de cursus gevolgd, stuur het bewijs op naar info@gastouderbureauadmiraal.nl en je
ontvangt € 10,- terug.
Ø Cursus positief opvoeden (2-12 jaar)
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. De cursus Positief Opvoeden kan deze tips geven. De cursus bestaat uit vijf
groepsbijeenkomsten van twee uur. De cursus is gratis.
Locatie: Opmeer
Startdatum: 15-01-2018
Direct inschrijven: http://ggdhollandsnoorden.nl/cursussen-en-bijeenkomsten.aspx

Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld
Als bijlage bij de meldcode is een sociale kaart toegevoegd waarin allerlei telefoonnummers
en adressen vermeld staan van verschillende organisaties omtrent kindermishaneling en
huiselijk geweld maar ook organisaties die zich bezig houden met opvoeding van kinderen.
Zo ook het Centrum voor Jeugd en gezin. Wist u bijvoorbeeld dat het CJG
opvoedspreekuren houdt? Hier kunnen de ouders/opvoeders heen gaan als zij vragen
hebben over de opvoeding of de ontwikkeling van kinderen. Het opvoedspreekuur is gratis
en je kunt gebruik maken van 4 gesprekken.
Heeft u behoefte aan een gesprek over de opvoeding van kinderen? Kijk dan op
www.ggdhollandsnoorden.nl of bel met: 088-01 00 555.

Pedagogisch beleidsplan
In het beleidsplan worden de verschillende ontwikkelingsfasen van de doelgroep binnen
gastouderopvang besproken. De derde ontwikkelingsfase is die van schoolkinderen (4 tot 13
jaar). Zij maken op school een grote ontwikkeling door, er wordt veel van ze gevraagd.
Daarom is het belangrijk dat zij na schooltijd kunnen ontspannen. De gastouder biedt na
schooltijd wat te eten en te drinken aan en wordt de dag besproken als een kind daar
behoefte aan heeft. Een tip is om de kinderen de vrijheid te geven in de keuze tussen een
spel of rustmoment.

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.
Er wordt nog gewerkt met een alternatieve oudercommissie. Dit
alternatief is onder andere het enquêteren onder vraagouders. Een enquête is afgelopen
februari voor het laatst afgenomen, daarom is het tijd voor een nieuwe!

