Gastouderbureau
Kindvriendelijk

Nieuwsbrief Zomer
2015
Vraagouders Let op:

Beste vraag- en gastouder, hierbij
de zomernieuwsbrief 2015 van
Gastouderbureau Kindvriendelijk.
Welke hopelijk een periode van veel
zonneschijn zal inluiden.

Doorgeven wijzigingen
kinderopvangtoeslag verplicht!
Wijzigt uw situatie? Dan moet u dit
doorgeven. Zie onderstaande link voor
welke situaties dit geldt.
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/
kinderopvang/vraag-en-antwoord/welkevormen-van-kinderopvang-zijn-er.html

Controle februari 2014
Met trots kunnen we u melden dat we
opnieuw goed bevonden zijn door de GGD.
Op 5 februari jl. heeft Gastouderbureau
Kindvriendelijk de jaarlijkse GGD controle
gehad. Normaal gesproken duurt deze
controle tot 6 uren. Gezien de zaken
dusdanig op orde waren binnen onze
organisatie, had de GGD maar 3,5 uren
nodig om tot een positief advies te komen.
U kunt het inspectierapport inzien via onze
site of via het Landelijk Register
Kinderopvang.
Het harde werken heeft gelukkig dus weer
geloond. Ieder jaar staat in het teken van
gewoon doorgaan met alles wat moet
gebeuren, vooral ook achter de schermen.
Wat inhoudt: VEEL PAPIEREN.
Wij moeten zorgen dat alle dossiers
compleet zijn en dat van alle contracten en
afspraken een exemplaar aanwezig is. Dat
alle bezoeken gerapporteerd zijn. Ieder jaar
controleert de GGD dit tijdens de inspectie.
Helaas zien wij dat, in plaats van zoals
beloofd minder papieren rompslomp, ieder
jaar er meer formulieren moeten worden
aangeleverd. Persoonlijk zult u daar
gelukkig niet altijd iets van merken, maar
zijn wij blij dat u uw medewerking waar
nodig verleend.

Wij willen u er daarom ook op
attenderen om wijzigingen zoals uw emailadres tijdig door te geven.
Dit geldt ook voor telefoonnummers,
verhuizingen en andere veranderingen
die voor ons van toepassing zijn. Ook
dient u hierbij te denken aan wijzigingen
in de opvanggegevens (bijvoorbeeld
wanneer uw kind de leeftijd van 4 jaar
heeft bereikt en naar de basisschool
gaat).
In dit geval kunt u op tijd deze wijziging
doorgeven aan de Belastingdienst via
www.toeslagen.nl. en kunnen wij e.e.a.
wijzigen in ons administratiesysteem

Kindbezetting invullen!
Iedere gastouder is verplicht om de
kindbezetting inzichtelijk te maken. In de
het overzicht noteert u AL uw
opvangkinderen. De GGD kan u hiernaar
vragen.
U gebruikt hiervoor het overzicht op uw
Portabase pagina. Zo heeft u , uw bureau
en de GGD direct een duidelijk overzicht
of u aan het gestelde maximum aantal op
te vangen kinderen voldoet. Zo voorkomt
u dat u en uw vraagouders de problemen
komen.
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De Voordelen van

In ons nieuwe administratie systeem kunt u
(vraag- en gastouder) meer dan alleen uw
uren aanleveren. Ook zijn de gegevens
welke de GGD van u wil weten zichtbaar op
uw inlogpagina.
Te weten:





Pedagogisch beleidsplan
Risico Inventarisatie en Evaluatie
Overzicht kindbezetting
Meldcode en handleiding
Kindermishandeling
En meer
Accorderen Urenregistratie:
Portabase heeft de inlogpagina aangepast,
zodat deze nu ook via uw mobiele
apparatuur werkt.
Hierdoor kunt u waar u ook bent de uren
tijdig aanleveren en/of accorderen. De
accordeertijd is daarmee verkort naar 3
dagen, zodat iedereen op tijd mee kan in
de incasso. De laatste tijd gebeurde het
steeds vaker dat veel uren te laat binnen
kwamen, waardoor er extra geïncasseerd
moet worden. Deze kosten hebben wij
nooit doorberekend en wij hebben de
gastouder altijd nog in dezelfde maand
uitbetaald, soms met alle gevolgen van dien
voor het bureau.

Gastouderbureau Kindvriendelijk is er voor
al uw vragen. Of dit nu gaat om de tarieven,
kinderopvangtoeslag of het volgen van
opleidingen, het zoeken naar een andere
gastouder enz.
Het gebeurt steeds vaker dat vraagouders
vragen stellen aan hun gastouder, terwijl zij
vaak niet de juiste informatie kunnen
verstrekken. Ook gebeurd het dat de
gastouder contact opneemt met het
bureau in naam van de vraagouder.
Vaak adviseren wij dan dat de vraagouder
zelf even contact opneemt met het bureau,
omdat het om zaken gaat die de
vraagouder betreft.
Gastouderbureau Kindvriendelijk is zeer
laagdrempelig Daarom willen wij u, zowel
vraag- als gastouder op het hart drukken,
dat u met al uw vragen het beste contact
op kunt nemen ons bureau.

Informatie-avond Logopedie:
Graag zouden wij u een informatie avond
aan willen bieden inzake Logopedie.

Wij hopen op uw medewerking en begrip
voor deze situatie.
Op 25 juni a.s. gaat ons bureau naar een
informatiebijeenkomst van Portabase om
op de hoogte te worden gebracht van de
laatste ontwikkelingen rond het
administratie systeem .

Uw Gastouderbureau is uw vraagbaak!

Logopedie is de behandeling van
communicatiestoornissen met betrekking
tot taal, spraak, de stem, gehoor en/of
slikken.
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Tijdens deze informatie avond krijgt u
handreikingen inzake waar u op kunt letten
als gastouder bij de opvang van kinderen en
hun ontwikkeling. Mocht u een afwijking
vermoeden dan kunt u dit bespreken met
de ouders en zelf ook actief bezig gaan met
begeleiding van het kind.
Voordat wij deze avond aanbieden, zouden
wij graag willen weten hoeveel animo
ervoor is.
Heeft u belangstelling? Mail dit dan naar
info@gob-kindvriendelijk.nl vóór
27 juni 2015, onder vermelding van
logopedie en uw naam.

Kraambeurs
Op 18 april jl. heeft Ziekenhuis Nij
Smellinghe voor het eerst een kraambeurs
georganiseerd. Het ziekenhuis stond op die
dag in het teken van alles wat er met
kinderen te maken heeft van geboorte tot
de opvang en ontwikkeling van kinderen.
De centrale hal en diverse vergader ruimtes
waren omgetoverd tot een gezellig
beursplein met leuke stands. Ook
Gastouderbureau Kindvriendelijk was
hierbij aanwezig. Ruim 1.000 zwangere
vrouwen, partners, familieleden, jonge
ouders en andere belangstellenden
bezochten de markt.

Gezien het grote succes zal waarschijnlijk
volgend jaar de beurs opnieuw worden
georganiseerd en zal ons bureau wederom
van de partij zijn.
Gezien het deze keer, voor ons, op zeer
korte termijn bekend was, waren wij niet in
de gelegenheid u hiervan op de hoogte te
brengen. Bij de eerst volgende beurs zullen
wij u uiteraard wel informeren, zodat u het
voort kunt zeggen om de beurs een nog
groter succes te laten worden.

Gebruik Campingbedjes
Advies GGD: “Een campingbedje is handig
tijdens vakanties en logeren, maar niet
geschikt voor permanent gebruik (zoals bij
voorbeeld voor kinderopvang door
gastouders). “Als gastouders vinden dat het
oorspronkelijke matras niet comfortabel
ligt, kunnen ze er voor kiezen om een
ledikant aan te schaffen.

In 2014 vonden in de gastouderopvang
enkele ongelukken plaats bij het gebruik
van campingbedjes. De Nederlandse
Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft
onderzoek gedaan en de conclusie
getrokken dat campingbedjes toegestaan
en veilig zijn, maar niet als er een extra los
matras in ligt. GGD GHOR Nederland heeft
de voorlichting verbeterd.
Campingbedjes worden geleverd met een
vast matrasje erin. Dit is veilig. Maar omdat
het matrasje dun is, stoppen veel
volwassenen een extra matrasje in het bed.
Tussen dit matras en de flexibele zijkant
van het bed kan een ruimte ontstaan waar
kinderen bekneld of verstikt kunnen raken.
Het advies luidt dus vanaf nu: gebruik
alleen de bijgeleverde matras in
campingbedjes.

Pagina 3 van 5

Gastouderbureau
Kindvriendelijk
Comfort
Het verwarrende is dat babyspeciaalzaken
matrasjes verkopen die bedoeld zijn om in
een campingbedje te leggen. Veel
ouders/verzorgers vinden dat een extra
matras meer comfort met zich meebrengt.
Stichting Wiegedood en de Risicomonitor
raden het permanente gebruik van
campingbedjes überhaupt af. Zij vinden het
campingbedje alleen geschikt voor
incidentele logeerpartijen en weekendjes
weg

Zomervakantie.
Dit jaar valt de facturatieperiode van juli
2015, midden in de vakantieperiode.
Daarom willen wij iedereen verzoeken die
in de maand juli géén of weinig uren heeft
zeer tijdig de urenregistratie in te vullen.
Ook gastouders die al vroeg of halverwege
in de maand juli weten wat hun uren zullen
zijn, willen wij verzoeken om niet tot het
einde van de maand te wachten met het
aanleveren van de uren. Op deze manier
kunnen wij toch zo tijdig mogelijk met de
facturatie van start gaan, zodat wij kunnen
garanderen dat de uitbetaling van juli niet
meer dan een paar dagen later zal vallen
dan in alle overige maanden van het jaar.

Bereikbaarheid tijdens de
vakantie:
Tijdens de vakantie periode zijn
wij gesloten in de weken
31 en 32.
Op de overige schoolvakantie
dagen zijn wij telefonisch
bereikbaar. U kunt altijd een
boodschap achterlaten, hier
komen wij dan zsm op terug. Op
de mail wordt binnen 24 uur
gereageerd. Op woensdagen zijn
wij altijd gesloten.
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Knutsel-idee
De mooiste vissen in zee.

beschrijving:
Deze vissen zijn gemaakt van
piepschuim balletjes welke bekleed zijn
met felgekleurde strookjes crepe papier.
De standaardje is van schuim of
piepschuim gemaakt waarin een
satestokje is geprikt,
in zowel de
standaard als de vis.
Hetzelfde geldt voor de luchtbelletjes.

Een aquarium van papieren bordjes.
Je hebt 2 bordjes nodig. Op het
onderste
bordje
maak
je
een
voorstelling zoals afgebeeld of een
ander landschapje. Uit het bovenste
bordje knip je de bodem, daarna lijm of
niet je het op de onderste bordje,
waardoor er een soort 3 d effect
ontstaat.
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