
 
                                            

                                          

 

 
 

Nieuwsbrief december 2016 
 

De laatste nieuwsbrief van dit jaar!  

Winter, de tijd van de jas, muts en wanten komt eraan.  
 

GGD-bezoek 
Op 10 oktober 2016 hebben we de jaarlijkse GGD-controle gehad. Wij zijn er trots op om 

te kunnen melden dat alles in orde is. Wij doen er alles aan om dit in de toekomst zo te 

houden. Het inspectierapport kunt u inzien op onze site.  

 

Pedagogisch beleidsplan 
Het pedagogisch beleidsplan is vernieuwd. Eerder hadden we een pedagogisch beleids-

plan en een werkplan. Dit is vervangen door 1 pedagogisch beleidsplan, helemaal up to 

date! Tijdens de GGD-controle hebben we een compliment gekregen over het ‘goed lees-

bare’ pedagogisch beleidsplan. Wij vertrouwen erop dat jullie dit allemaal goed doorlezen 

en mochten jullie op of aanmerkingen hebben dan vernemen we die natuurlijk graag. We 

hebben het naar alle gast en vraagouders verstuurd via de mail. U kunt het ook terug-

vinden op onze website! 

 

(Reserve-) Gastouder aan huis  
Voor een ‘gastouder aan huis’ kunnen we voortaan geen reserve-gastouder meer rege-

len. Het is namelijk zo dat een gastouder aan een adres gekoppeld en in het Landelijk 

Register Kinderopvang moet staan. Het duurt minstens 10 weken voordat deze koppeling 

gemaakt is in het Landelijk Register Kinderopvang.  

Wel kunnen we kijken of er een gastouder in de buurt is waar de kinderen tijdelijk naar 

toe kunnen.  

 

Tariefwijziging doorgeven aan de belastingdienst! 
Denken jullie eraan dat de tariefswijziging van januari 2017 doorgegeven moet worden 

aan de belastingdienst. Dit geldt voor alle wijzigingen. Ook als u bijvoorbeeld tijdelijk 

gebruik maakt van een reserve-gastouder.  

 

Geboren: 
 
 

Davy Grens    11-08-2016  Cuijk 
Saar Nelis    11-09-2016  Oploo 

Maud Peeters    10-11-2016 Uden 

 

 

 

Allemaal van harte gefeliciteerd namens Gastouderbu-

reau ROOS.  

Heel veel geluk met de kleine! 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 



 

 
 

Hoe kan ik de brandveiligheid van mijn woning vergroten? 
U kunt op verschillende manieren de brandveiligheid van uw woning vergroten. Als het 

goed is, hangen er in elke woning waar kinderen opgevangen worden rookmelders. Ook 

is er een blusdeken of een brandblusser aanwezig. Het is ook verstandig om eens door 

de woning te lopen en een vluchtplan te bedenken en het op papier te zetten. 

 

Vluchten bij brand 

Wat doet u als er brand uitbreekt? Kunnen u, uw gezin en opvangkinderen wel veilig bui-

ten komen? Volgens de normtijd moet de brandweer binnen acht minuten na een brand-

melding ter plaatse zijn. Tot dat moment bent u op uzelf aangewezen. Het is daarom 

belangrijk om een vluchtplan te hebben.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afspraken voor uw vluchtplan 

Bepaal de snelste en veiligste vluchtroute. Rook stijgt op, vlucht daarom van boven naar 

beneden. En bij voorkeur naar de straat kant. Zo kunnen hulpverleners u zien en berei-

ken.  

Bepaal een tweede vluchtroute voor als de eerste is geblokkeerd. 

Spreek een verzamelplaats af waar u elkaar na het vluchten ontmoet. Zo weet u snel of 

er nog iemand binnen is. 

Kies een vluchtkamer voor als de tweede vluchtroute ook is afgesloten. Liefst een kamer 

aan de straatkant of een balkon, zodat de brandweer erbij kan. Spring niet naar bene-

den! Wacht op hulp. 

Spreek af wie voor welke baby, kind, oudere of huisdier zorgt. 

Spreek een vaste plek af voor uw huissleutels. 

Sluit tijdens het vluchten alle deuren achter u. Een deur kan minimaal 20 minuten een 

brand tegen houden.  

 

U kent uw huis of dat van de vraagouder op uw duimpje. Denkt u? Uit diverse testen in 

speciale rookcabines blijkt dat u door de rookontwikkeling uw oriëntatie kwijtraakt. Een 

vluchtplan kan uw redding zijn!  

 

Tips: 

Zorg dat vluchtroutes nooit gebarricadeerd zijn met bijvoorbeeld fietsen, dozen, vuilnis-

zakken of lege flessen. 

Heeft u verbouwd? Dan is het goed om te controleren of uw vluchtplan moet worden 

aangepast. 

Laat jonge kinderen niet alleen thuis. Kan dit niet anders, zorg er dan voor dat zij door 

de voor-of achterdeur kunnen vluchten. 

Zorg ervoor dat er geen afgesloten deuren zijn zonder sleutels. 

Leg de sleutel op een vaste plek (bijvoorbeeld een sleutelkastje bij de voordeur) 

 

In geval van brand 

- blijf kalm 

- Waarschuw de overige bewoners 

- Vlucht volgens uw eigen vluchtplan 

- Blijf dicht bij de grond 

- Bel direct 112 

 

 
 



 

 
Kerstkaart 
Ook dit jaar hebben we 

besloten geen kerstkaarten 

te versturen, maar een 

schenking te doen aan een 

goed doel.  

Nu hebben wij besloten om 

namens Gastouderbureau 

ROOS en kinderdagverblijf 

De Kei een donatie te ge-

ven aan een basisschool in 

Suriname.  

Rowan (dochter van Anita) 

heeft 3,5 jaar geleden sta-

ge gelopen op deze basis-

school in Suriname en 

heeft nog contact met een 

leerkracht die de begelei-

ding van kinderen met 

leerproblemen doet.  

Deze leerkracht vroeg om 

materiaal zoals: observa-

tiemateriaal, stickers, 

stempels, etc. Dit kan ze i.v.m. de hoge koers en de lage lonen daar niet kopen. Dit pak-

ket is een maand geleden naar haar opgestuurd en hier was ze ontzettend dankbaar 

voor. We hebben regelmatig foto’s gekregen waarbij te zien is hoe ze gebruik maken van 

de materialen. De leerkracht heeft bijvoorbeeld een leesrups gemaakt van de materialen 

en een lijst waarop staat hoever de kinderen in hun ontwikkeling zijn. 

Wij willen graag daarom graag nog een keer een schenking doen, zodat ze daar de ko-

mende tijd mee vooruit kunnen. 

 

Kerstknutselen 
Op een eenvoudige manier kun je een 

hele leuke kerstboom maken met de kinderen. 

Je hebt nodig: 

 Verf 

 Eierdoos 

 Papier 

 
Laat de kinderen er een leuke creatie van maken en be-

strooi de boom op het laatst eventueel nog met wat glitters 

voor een betoverend effect! 

 

 
 

 
 

 
 

 
Namens Gastouderbureau Roos wensen wij iedereen een heel ge-

lukkig, gezond en vooral kindvriendelijk 2017 toe! Geniet van de 
feestdagen. 

 
 

Met vriendelijke groet,   

Irma Schel en Anita van Gemert 

Telefoon:    0485-210087  

mobiel:  06-13180151                                                    

                                                                                         Like onze facebook pagina  


