
 
                                          

                                          

 

Nieuwsbrief Maart 2017 
  

 
 Ik mag zonder sokken buiten spelen. 

Blote benen, lekker fris. 

Korte rok en blote tenen. 
Fijn dat het weer lente is! 

 
 

Geboren: 
Jent Peeters  22-11-2016  Venray 
Maud Burgers 19-12-2016  Mill 

Allemaal van harte gefeliciteerd namens Gastouderbureau ROOS.  
Heel veel geluk met de kleine! 

 

Geschillencommissie: 
In 2016 zijn bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen geen 

bezwaren ingediend tegen Gastouderbureau Roos. Hier zijn wij erg trots op! 
  

Intervisieavond: 
Wat is intervisie? Intervisie is een manier om met ander gastouders te praten 

over de dagelijkse werkzaamheden. Door middel van te luisteren naar en vragen 
te stellen over andermans verhalen, problemen en successen kom jij zelf tot 
nieuwe inzichten in jouw eigen werkgedrag. Intervisie maakt het mogelijk dat 

gastouders elkaar steunen door ervaringen en kennis met elkaar te delen. Je zult 
ontdekken dat je op een meer diepgaande wijze praat over je werk als gastou-

der. We willen graag dat je een bespreekpunt bedenkt wat je op deze avond in 
wilt brengen. 
In 2017 worden 4 intervisieavonden gepland en wel op:  

Donderdag 16 maart: 20.00-21.30 uur 
Woensdag 7 juni: 20.00-21.30 uur 

Dinsdag 5 september: 20.00-21.30 uur 
Maandag 13 november: 20.00-21.30 uur 
 

Wij vinden het belangrijk dat alle gastouders 1x per jaar deelnemen aan een in-
tervisieavond. Aan het bijwonen van een intervisieavond zijn geen kosten ver-

bonden. Om organisatorische reden willen wij u verzoeken om u aan te melden 
via de mail: info@gastouderbureauroos.nl 
 

Voorstellen nieuwe medewerker: 
Hallo allemaal, 

 
Mijn naam is Miranda Tielemans en ik ben 30 jaar. Samen met 

mijn vriend woon ik in Cuijk. 
In mijn vrije tijd vind ik het heerlijk om te wandelen of te gaan 
hardlopen.  Vanaf november ben ik werkzaam bij Kinderdagver-

blijf De Kei en dat bevalt heel goed! Sinds kort werk ik ook op 
de vrijdagochtend  voor Gastouderbureau Roos en ga ik onder 

andere huisbezoeken doen bij gastouders voor voortgangge-
sprekken en veiligheid en risico  inventarisatie. Ik heb er heel 
veel zin in en wil graag kennis maken met alle gastouders.  

 
Groetjes Miranda 

 
 



 

 
 

Op vakantie naar Marokko, Turkije, Indonesië, Thailand of Zuid 
Afrika? 
Gaat u dit jaar met uw kinderen op vakantie naar het buitenland? Zorg dat u 
goed voorbereid bent en dat u en uw kinderen gevaccineerd zijn.   

Voor een groot aantal landen adviseert de GGD vaccinaties o.a. tegen besmette-
lijke geelzucht (hepatitis A).  

Kinderen kunnen deze ziekte gemakkelijk oplopen. De ziekte kan zich na terug-
komst van vakantie via de toiletten, deurklinken, kranen en handdoekjes op kin-
dercentra, crèches en scholen verspreiden. Hierdoor worden meer kinderen ziek 

en vervelender nog: zij nemen het op hun beurt weer mee naar huis met verve-
lende gevolgen voor de ouders en broertjes/zusjes. Met goede voorbereidingen 

en een vaccinatie zijn veel gezondheidsproblemen te voorkomen. Meer informa-
tie over geelzucht en andere reisgerelateerde ziekten vindt u op de website van 
GGD Reisvaccinaties  Kijk op de website www.ggdreisvaccinaties.nl of er voor het 

land dat u bezoekt vaccinaties aanbevolen worden. 
 

Aftrap Project Kwaliteitsbevordering Gastouderopvang bij SZW 
 

 

Dinsdag 7 februari organiseerde SZW (Ministerie van Sociale Zaken en Werkge-
legenheid) de aftrap van het Project Kwaliteitsbevordering Gastouderopvang op 
het ministerie van SZW in Den Haag. 

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Asscher heeft in zijn brief van 
1 december jl. aan de Tweede Kamer laten weten dat begin 2017 met het veld 

wordt bezien hoe invulling kan worden gegeven aan de kwaliteitsbevordering van 
de gastouderopvang. Dit vloeit onder meer voort uit de Beleidsdoorlichting kin-
deropvang 2015 en de aanbeveling van PwC op gastouderopvang n.a.v. de eva-

luatie van de commissie Gunning. 
 

De projectleider heeft in aanloop tot deze aftrap met verschillende partijen uit 
het werkveld gesproken over hoe zij aankijken tegen gastouderopvang en waar 

zij mogelijkheden zien om de kwaliteit van deze opvangvorm te bevorderen. Uit 
die gesprekken en de hiervoor genoemde aanbevelingen van PwC is naar voren 
gekomen dat de kwaliteitseisen voor kinderdagopvang en de gastouderopvang 

daar waar mogelijk gelijk getrokken moeten worden.  
 

 

http://www.ggdreisvaccinaties.nl/


 

 
 

Ook hebben de diverse partijen de wens geuit om gastouderopvang niet als een 
kwalitatief mindere vorm van kinderopvang te willen zien of behandeld te zien 
worden. 

 
Tijdens deze eerste bijeenkomst werden door de aanwezige partijen (SZW, GGD 

GHOR, VNG, FNV, BOinK, Voor Werkende Ouders, Brancheorganisatie Kinderop-
vang en BMK) besproken hoe de kwaliteit van de gastouderopvang binnen de 
huidige financiële kaders verbeterd zou kunnen worden met aandacht voor ver-

beteren van toezicht op de gastouder. Ook is er aandacht voor de arbeidspositie 
van de gastouder in relatie tot dienstverlening aan huis en wet minimumloon. Dit 

resulteert in een plan van aanpak waar begin maart mee aangevangen wordt 
met een volgende gemeenschappelijke bijeenkomst van de werkgroep Veldpar-
tijen en de werkgroep Toezicht. Daarna volgen een aantal bijeenkomsten van de 

twee werkgroepen zodat er eind mei een Plan van Aanpak gereed kan zijn. 
(Bron: Branche organisatie kinderopvang) 

 

We zijn nog steeds op zoek naar nieuwe leden voor de 

oudercommissie! 
Wat doet de oudercommissie? 

De oudercommissie van gastouderbureau Roos bestaat uit 3 vraagouders. Ook is 
er, op verzoek van gastouderbureau Roos en de oudercommissie, een gastouder 
betrokken. Er wordt minimaal 4x per jaar vergaderd. Dat zijn niet alleen 

inhoudelijke, maar ook gezellige avonden! 
De oudercommissie behartigt de belangen van alle vraagouders. Het draait in 

goede opvang naast het belang van de kinderen ook om de wensen van de 
ouders. De focus ligt op het bewaken en bevorderen van de kwaliteit van de 
opvang. Daartoe geeft de oudercommissie gastouderbureau Roos gevraagd en 

ongevraagd advies over bijv. het pedagogisch beleid, communicatie en tarieven. 
 

Wil je hierover mee kunnen praten of wil je meer weten over de oudercommissie, 
neem dan contact op met gastouderbureau Roos of met Elien Peters: 0485-
801002. 

 

Knutselen 
Deze keer een knutselactiviteit voor de al wat 
grotere kinderen! 

In het voorjaar kun je in sommige provincies de 
mooiste bloemenvelden zien! 
Na het bekijken van een aantal foto’s hiervan is 

het leuk om deze zelf na te maken. 
Eerst wordt er op ongeveer de helft van het blad 

een horizontale lijn getrokken. Daarna teken je 
verticale lijnen naar het middenpunt van deze 
lijn. 

Nu kunnen de vakken gevuld worden met prop-
jes papier.  Boven de lijn kan een Hollands tafe-

reel geknutseld worden.  
 
 

 
Met vriendelijke groet,   

Irma Schel en Anita van Gemert 
Telefoon:    0485-210087  
Mobiel:  06-13180151                                        Like onze facebook pagina  


