Nieuwsbrief oktober 2017

Nieuws
Ø Week van de opvoeding
Van 2 t/m 8 oktober is het de week van de opvoeding. Deze week heeft als doel
bewustwording van opvoeding en het uitspreken van opvoedvragen. Op
www.weekvandeopvoeding.nl worden verschillende activiteiten vermeld welke te bezoeken
zijn in de omgeving. Dit zijn bijvoorbeeld workshops, sport en spel, speelgroepen en
informatie bijeenkomsten. Voor de meeste activiteiten moet u zich aanmelden.
Ø Schoolstaking 5 oktober!!!
Op 5 oktober gaan alle leerkrachten van de basisscholen staken. Houdt er dus even
rekening mee dat uw kinderen deze dag extra opvang nodig hebben bij de gastouder, geef
dit tijdig aan bij de gastouder!
Ø Waarschuwing
Al een aantal keren is in het nieuws voorbij gekomen dat er valse inspecteurs bij een
kinderdagverblijf of een gastouder langsgaan om te komen ‘inspecteren’. Deze valse
inspecteurs hebben andere bedoelingen. Wees er dus alert op als er onverwachts iemand op
de stoep staat, vraag altijd bewijsstukken op of bel de GGD Hollands Noorden afdeling
kinderopvang 088-0100549.
Ø Nieuwe maximum uurtarieven 2018
De nieuwe uurtarieven waarover maximaal toeslag gekregen kan worden per kind bedragen
vanaf 2018 €5,91 per uur. Dit jaar was dat €5,75. Wellicht krijgt u hierdoor meer toeslag
terug, controleer dit voor het einde van het jaar.

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 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
Als bijlage bij de meldcode zijn twee signalenlijsten kindermishandeling en huiselijk geweld
toegevoegd (signalenlijst 0-4 en 4-12 jaar). De lijsten geven een overzicht van signalen van
kindermishandeling bij kinderen. De signalenlijst is een hulpmiddel om een vermoeden van
kindermishandeling te onderbouwen, niet om kindermishandeling te ‘bewijzen’. Vrijwel alle
genoemde signalen kunnen namelijk een andere oorzaak hebben. Hoe meer van de
genoemde signalen het kind uitzendt, hoe groter de kans dat er sprake is van
kindermishandeling. Maar er zijn ook kinderen waaraan niet of nauwelijks valt op te merken
dat ze worden mishandeld.
Herkent u één of meerdere signalen uit de lijst bij een kind in uw omgeving kunt u informatie
inwinnen bij Veilig Thuis. Zij kunnen u anoniem advies en begeleiding geven. Bel 0800-2000
of www.vooreenveiligthuis.nl

Pedagogisch beleidsplan
In het beleidsplan worden de verschillende ontwikkelingsfasen van de
doelgroep binnen gastouderopvang besproken. De tweede
ontwikkelingsfase is die van een peuter (19 maanden tot 4 jaar). Het
inspelen op de behoeften blijft ook bij peuters nog heel belangrijk. Een
peuter heeft behoefte aan bewegen, ze hebben veel energie. Buitenspelen
is een interessante activiteit voor een peuter, dus ga vooral lekker naar
buiten! Dit helpt voor het ontwikkelen van de fijne en de grove motoriek.
Een aantal voorbeelden wat je buiten kunt doen met een peuter: (leren) fietsen, steppen,
hoepelen, flessenspel (lege plastic fles vullen met water, tegen over elkaar staan en probeer
elkaars fles om te gooien met een bal), balspelletjes, speurtochtje met stoepkrijt, Annemaria
koekkoek ed. Zoek eens op internet naar leuke activiteiten!
Leuke kook activiteiten met kinderen is te vinden op de volgende website:
https://www.ah.nl/allerhandekids/. Hier staat met duidelijke plaatjes aangegeven welke
ingredienten nodig zijn en welke stappen er gevolgd moeten worden.

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.

