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Ø Coronavirus 
De laatste weken is er veel ophef in de wereld over het coronavirus, dit zal jullie vast niet 
ontgaan zijn. Ondertussen zijn er ook mensen in Nederland die besmet zijn met dit virus. Om 
verspreiding zoveel mogelijk te voorkomen heeft het RIVM (Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid en Milieu) het advies gegeven om aandacht te besteden aan een goede 
hygiëne. Verder zijn er (nog) geen andere maatregelen nodig. Mochten er meer maatregelen 
nodig zijn dan wordt iedereen daar over ingelicht. 
 
Enkele hygiëne tips: 

• Besteed voldoende aandacht aan handhygiëne zowel bij jezelf als bij de kinderen. 
Vooral na hoesten, niezen, neus schoonvegen van jezelf en van de kinderen, voor 
het eten, na buitenspelen, na toiletbezoek (ook bij alleen plassen), na luier 
verschonen. Maak gebruik van antibacteriële zeep.  

• Geef de kinderen uitleg hoe ze hun handen moeten wassen (zie plaatje).  
• Maak gebruik van papieren handdoekjes. 
• Leer de kinderen om te hoesten en te niezen in de elleboog. Voor ouders: hoest/niest 

uw kind veel, zorg er dan voor dat uw kind iedere dag een schone trui of shirt aan 
krijgt.  

 

 
 

Ø Aangifte inkomstenbelasting 
Vanaf 1 maart kan de aangifte inkomstenbelasting weer worden gedaan. Uiterlijk 1 mei moet 
de aangifte gedaan zijn. Voor gastouders; gebruik voor de aangifte het fiscale jaaroverzicht 
2019, te vinden in de online omgeving. Voor vraagouders; gebruik voor de definitieve 
kinderopvangtoeslag over 2019 het jaaroverzicht 2019. 
 

Ø Verhuizing 
Woensdag 4 maart zullen wij de sleutel krijgen van onze nieuwe woning. Komende week en 
de week erop ben ik i.v.m. klussen minder goed bereikbaar. Het nieuwe adres wordt: 



Wintereik 10, 1853 AT Heiloo. De verhuizing zal geen gevolgen hebben voor de 
aangevraagde kinderopvangtoeslag.  

 
 

Cursussen 
U kunt weer meedoen aan cursussen in de omgeving! De cursussen zijn voor gastouders en 
vraagouders die aangesloten zijn bij gastouderbureau De Admiraal.  
Het is belangrijk om zich als gastouder te blijven ontwikkelen. Heb je een specifieke vraag 
naar een bepaalde cursus en je weet niet waar je dit kunt volgen? Vraag het even, dan ga ik 
op zoek voor je!  
 

Ø Cursus Positief Opvoeden (2-12 jaar) ONLINE 
Deze cursus geeft jou antwoord op vragen over het gedrag van je kind. In deze cursus leer je 
17 verschillende opvoedvaardigheden. Je kiest zelf welke je wil gebruiken, dit kan ook 
steeds wisselen. Zo ontwikkel je een opvoedaanpak die helemaal op maat is voor jouw kind 
en jullie gezin. Deze cursus is gratis! En kan thuis online gevolgd worden. Meer informatie en 
inschrijven: https://www.ggdhollandsnoorden.nl/cursussen-en-
bijeenkomsten/cursussen/cursus-positief-opvoeden-(2-12-jaar)-online-1.aspx  
 
Deze cursus is ook in groepsbijeenkomsten te volgen. Er zijn totaal 5 bijeenkomsten van 2 
uur. Ook deze cursus is gratis. Meer informatie en inschrijven: 
https://www.ggdhollandsnoorden.nl/cursussen-en-bijeenkomsten/cursussen/cursus-positief-
opvoeden-(2-12-jaar).aspx  
Locatie: Alkmaar / Castricum    Startdatum: 12-05-2020 / 11-05-2020. 
 

 
 

Ø Cursus peuter in zicht 
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. Er zijn 4 bijeenkomsten van 2 uur. De cursus is gratis! 
Meer informatie en inschrijven: https://www.ggdhollandsnoorden.nl/cursussen-en-
bijeenkomsten/cursussen/cursus-peuter-in-zicht.aspx  
Locatie: Alkmaar / Hollands Kroon    Startdatum: 20-10-2020 / 01-09-2020 
 

Ø Professionele babyopvang  
Voor 1 januari 2023 moeten alle beroepskrachten in de kinderopvang specifieke scholing 
voor babyopvang hebben gevolgd. Het is nog niet geheel duidelijk of dit ook geldt voor de 
gastouderopvang. Het is een zeer waardevolle aanvulling op het gastouderschap dus ik raad 
het zeker aan. Mocht je als gastouder al geïnteresseerd zijn in deze scholing raad ik 
BabyWijs aan via Kinderwijstv. De scholing BabyWijs heeft primair als doel beroepskrachten 
in de kinderopvang werkend met 0-jarigen optimaal uit te rusten met kennis en 



vaardigheden. Door deze kennis en vaardigheden kan de beroepskracht iedere baby 
individueel begeleiden, ondersteunen en stimuleren in zijn of haar ontwikkeling.  
Kosten: € 149,95 voor de complete module bestaande uit 5 online leermodules. De modules 
kunnen ook los gevolgd worden voor € 29,95 of € 39,95.  
Meer informatie: https://www.kinderwijstv.nl/home/nl-nl/shop/section/6/babywijs-
professionele-babyopvang  
 

 
Wisten jullie dat investeringen in cursussen aftrekbaar zijn voor de belasting? 
 

 
Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld 
Stap 1 en 2 van de meldcode. 
Voor gastouders is een belangrijke rol weggelegd in stap 1 en 2 van de Meldcode: het 
objectief signaleren en indien nodig laagdrempelig in gesprek gaan (navragen, checken, 
verhaal halen) met betrokkenen en rapporteren. Dit verzamelen van objectieve feiten in een 
dossier vormt, bij een blijvend vermoeden, de basis van een gesprek of overleg in stap 3 
voor de aandachtsfunctionaris / veilig thuis. Zonder objectieve feiten kan de 
aandachtsfunctionaris of een medewerker van Veilig Thuis niets betekenen voor een 
objectief eerste gesprek richting de ouders.  

 
 

 
Pedagogisch beleidsplan 
De algemene visie van gastouderbureau De Admiraal onder de aandacht: 
Gastouderbureau De Admiraal gaat er vanuit dat ieder kind uniek is, persoonlijke kwaliteiten 
heeft en in een eigen tempo zijn/haar ontwikkelingen doormaakt. Hierbij staat het welzijn van 
het kind voorop. Door de kleinschaligheid van gastouderbureau De Admiraal zijn korte lijnen 
en persoonlijk contact mogelijk. Dit is belangrijk voor het opbouwen van een 
vertrouwensrelatie tussen het gastouderbureau, de vraagouders en de gastouders. Door het 
actief zijn in de omgeving van Heiloo staat het gastouderbureau dicht bij haar klanten. Het 
gastouderbureau stelt zich flexibel op en denkt graag mee met de vraagouders en 
gastouders zodat maatwerk tegen een eerlijke en betaalbare prijs geleverd kan 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. 
Er wordt nog gewerkt met een alternatieve oudercommissie. Dit 
alternatief is onder andere het enquêteren onder vraagouders.  
 



Tot nu toe zijn er 2 vraagouders geïnteresseerd om deel te nemen aan de ouderraad. Er is 
nog minimaal 1 vraagouder nodig om een ouderraad vorm te kunnen geven. Heeft u 
interesse, dan hoor ik dat graag. 
 


