Nieuwsbrief januari 2018

Nieuws
Gastouderbureau de Admiraal wenst jullie allemaal een gelukkig en gezond 2018!

Ø GGD inspectie
Op 24 november 2017 heeft de GGD de jaarlijkse inspectie uitgevoerd bij gastouderbureau
De Admiraal. Ik kan jullie mededelen dat er een positief rapport is uitgekomen. Het rapport is
te lezen op www.gastouderbureauadmiraal.nl/documenten (onderaan de pagina).
Ø Personenregister 2018
Gastouders; denken jullie er nog even om dat u doorgeeft welke familie, vrienden,
vrijwilligers, schoonmakers ed. regelmatig bij jou op de opvang aanwezig is? De VOG’s voor
deze personen moeten zelf betaald worden. Een andere oplossing is om voorgenoemde
personen niet meer uit te nodigen tijdens opvanguren.
Ø Herhaling EHBO cursus
Naar aanleiding van de inspectie door de GGD wil ik gastouders adviseren om minimaal 1
keer per jaar de EHBO voor kinderen en baby’s te herhalen om zo de kennis op te frissen.
Meestal wordt het pas na 2 jaar de herhaling gevolgd (dit is wel gewoon een geldig
certificaat). Door veel zorgverzekeringen wordt er eenmaal per jaar een bedrag vrijgemaakt
om een EHBO cursus te volgen, informeer even bij je verzekering. Een EHBO cursus is ook
erg handig voor ouders.

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-met-vermoedens-vankindermishandeling/
Heb je de cursus gevolgd, stuur het bewijs op naar info@gastouderbureauadmiraal.nl en je
ontvangt € 10,- terug.
Ø Workshop praten met je baby
Vanaf de geboorte kunnen baby’s op hun eigen manier al ‘praten’. Hoe doen ze dat? En hoe
kan je daar als ouder/opvoeder op reageren? Tijdens de workshop Praten met je baby krijg
je daar antwoord op! De workshop duurt 1 uur, de groep bestaat uit maximaal 12
ouders/opvoeders met hun baby tussen de 6 weken en 1 jaar.
Locatie: Alkmaar, Castricum, Heerhugowaard, Hollands Kroon ed.
Datum: Meerdere data’s mogelijk.
https://www.ggdhollandsnoorden.nl/cursussen-en-bijeenkomsten/cursussen/workshoppraten-met-je-baby.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
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.
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!

