
 
Nieuwsbrief oktober 2016	
 
Nieuws 
 

Ø Kinderopvangtoeslag 
Vanaf 2017 gaat de maximum uurprijs waarover kinderopvangtoeslag ontvangen kan worden 
omhoog! Nu is deze prijs nog €5,52, dit zal in 2017 €5,75 worden. Let dus even goed op of u 
de uurprijs bij het aanvragen van toeslagen juist invult, wellicht krijgt u vanaf 2017 meer 
terug. 
 

Ø Kinderboekenweek 
Vanaf woensdag 5 oktober is het Kinderboekenweek 2016! Het thema is ‘Voor altijd jong!’. 
Voor de gastouders een aantal suggesties om met dit thema aan de slag te gaan: 
 
- Foto’s: hang een foto van jezelf op als kind en laat de kinderen foto’s meenemen van 
zichzelf een aantal jaar terug en van hun opa’s en oma’s bijvoorbeeld.  
- Natuur: De natuur laat zien hoe het leven een cirkel is, ga buiten kijken wat je vindt aan 
‘oude’ en ‘nieuwe’ natuur. 
- Stamboom: maak eens een stamboom samen met de kinderen.  
- Bezoek eens ouderen in een verzorgingshuis in de buurt. 
 

 
Cursussen 
Onderstaande cursussen zijn bedoel voor gastouders (en vraagouders) die aangesloten zijn 
bij gastouderbureau De Admiraal.  
 

Ø Cursus peuter in zicht GRATIS! 
Ouders/opvoeders van peuters kennen de lastige momenten wel: een driftbui, niet willen 
eten, niet luisteren, ruzie met andere kinderen. Je kunt er allemaal mee te maken krijgen. 
Hoe ga je nu op een positieve manier om met deze momenten? Tijdens de cursus Peuter in 
Zicht! Ga je hiermee aan de slag. De cursus bestaat uit 4 bijeenkomsten.  
Locatie: Castricum, startdatum: 31-10-2016. 
Locatie: Alkmaar, startdatum: 27-10-2016. 
 

Ø Cursus praten met je baby GRATIS! 
Tijdens deze workshop wordt laten zien hoe baby’s al 
kunnen ‘praten’ en wat ouders/opvoeders kunnen doen om 
daar gehoor aan te geven. Zo wordt het kijken naar baby’s 
nog leuker. Je mag je baby meenemen! De workshop duurt 
1 uur. Meerdere locaties mogelijk o.a.: 
Locatie: Castricum, startdatum: 30-11-2016 
Locatie: Heiloo, startdatum: 11-01-2017 
 
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. 
 

Pedagogisch beleidsplan 
 
In elke nieuwsbrief komt een onderwerp uit het pedagogisch beleidsplan aan de orde. 
Ditmaal wordt aandacht besteed aan het tweede pedagogische basisdoel: persoonlijke 
competentie. 
 
De ontwikkeling van ieder kind verloopt in zijn eigen tempo en op zijn eigen manier. Een kind 
ontwikkeld zelfstandigheid, zelfredzaamheid, zelfvertrouwen en creativiteit. Er zijn veel 
manieren om te werken aan de persoonlijke competentie van een kind zoals: ruimte geven 
om op lichamelijk, sociaal-emotioneel, verstandelijk en creatief gebied ontwikkelingen door te 
maken, ruimte om de wereld te ontdekken en eigen activiteiten te kiezen, verschillende 
materialen aanbieden, opdrachtjes/taakjes geven en kinderen complimentjes geven. 
 
Gastouderbureau de Admiraal adviseert om iedere opvanglocatie te voorzien van: 

• Creatief materiaal zoals klei en knutselspullen; 
• Bouwspel zoals blokken; 
• Rustige spellen zoals puzzels en boekjes; 
• Bewegingsactiviteiten zoals een fietsje of (buiten)speelmateriaal zoals een voetbal; 
• Regelspellen zoals een bordspellen; 
• Fantasiespel zoals verkleedkleren, kinderkeukenspullen. 

  

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. 
 

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. 


