Nieuwsbrief december 2017
De laatste nieuwsbrief van dit jaar alweer. De tijd van de donkere
dagen met gezellig verlichte huizen is aangebroken.
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Allemaal van harte gefeliciteerd namens Gastouderbureau ROOS.
Heel veel geluk met de kleine!

Tariefwijziging doorgeven aan de belastingdienst!
Denken jullie eraan dat de tariefswijziging van januari 2018 doorgegeven moet
worden aan de belastingdienst. Dit geldt voor alle wijzigingen. Ook als u
bijvoorbeeld tijdelijk gebruik maakt van een reservegastouder.

Voorstellen nieuw lid oudercommissie:
Mijn naam is Michiel Duijff en sinds oktober 2017 ben
ik lid van de ouderraad van gastouderbureau Roos.
Samen met mijn vrouw Linda hebben wij een zoontje
van 10 maanden. Hij heet Jesper en hij lacht de hele
dag, behalve als hij honger of slaap heeft.
Ik vind het altijd belangrijk om vrijwilligerswerk te
doen. Nu we verhuisd zijn en ik minder actief ben bij
volleybalvereniging Trivos, heb ik meer tijd voor
andere dingen, zoals de ouderraad. Ik heb er zin in!
Wij zijn super blij met Michiel in de oudercommissie. Helaas heeft Elien Peters
aangegeven te willen stoppen. Daarom zijn we op zoek naar een nieuwe lid voor de
oudercommissie. Heeft u interesse laat het ons dan weten! Wij hopen op reactie.

Data vergaderingen oudercommissie 2018:
De oudercommissie heeft voor 2018 een aantal data gepland voor vergaderingen.
Deze vergaderingen mogen ook bijgewoond worden door vraagouders die geen lid
zijn van de oudercommissie. Het is wel de bedoeling dat u zich van te voren
aanmeldt voor een vergadering bij de voorzitter van de oudercommissie, Renelle
Gerritsma: timmermanrs@gmail.com. De volgende vergaderingen zijn gepland op
29 januari en 16 april.

E-learning voor gastouders:
NIEUW: Pebbel is de verzamelnaam voor een aantal producten en cursussen die
wij vanaf januari 2018 gratis aanbieden aan onze gastouders. Het is gericht op
de allerkleinsten en biedt een aanbod dat is afgestemd op de ontwikkeling en
beleving van deze bijzondere doelgroep. Op dit moment
bestaat het aanbod uit de volgende E-learning modules:
Pebbel - Ontwikkelingsgericht Werken
Pebbel - Bewegen met peuters
Pebbel - Kindvolgsysteem
Pebbel - Een planning maken
Pebbel - Gezond eten
Pebbel - Op maat gemaakt
Pebbel - Emoties bij kinderen
Ben je gastouder en werk je met kinderen in de basisschoolleeftijd? Dan is
CATCH! het programma waarmee je direct gratis aan de slag kunt. In een zeer
korte tijd leer je met deze E-learning cursussen dat je nog meer uitdaging en
speelplezier kunt bieden aan de kinderen. CATCH! is het programma dat speciaal
is samengesteld voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar.
Bij het aanbod wordt rekening gehouden met de belevingswereld en ontwikkeling
van kinderen in deze leeftijdscategorie. De cursussen zijn bestemd voor
pedagogisch medewerkers en gastouders die meer uit hun werk en de kinderen
willen halen. Het CATCH! programma bestaat uit de volgende E-learning modules:
CATCH! - Sport en Spel
CATCH! - Theaterspel
CATCH! - Een planning maken met een gedachte
CATCH! - Omgaan met lastig gedrag
CATCH! - Gezond eten
CATCH! - Op maat gemaakt
Of wil je een pedagogisch beleidsplan maken of meer klanten werven? Met de
praktijk E-learning modules nemen we je niet alleen stap voor stap mee door de
cursus, maar heb je zodra je de cursus hebt afgerond direct een geweldig plan.
Even uitprinten en klaar. En wil je later nog iets wijzigen? Dat is geen enkel
probleem. Want alle gegevens worden bewaard en kunnen later altijd aangepast
worden.
De praktijk cursussen bestaan op dit moment uit de volgende E-learning modules:
PRAKTIJK - Een pedagogisch beleidsplan maken
PRAKTIJK - Commercieel denken in de kinderopvang
PRAKTIJK - Effectief communiceren met ouders
PRAKTIJK - Werken aan kwaliteit
PRAKTIJK - Feedback geven
Je kunt alle E-learning cursussen volgen op de computer, laptop, tablet en zelfs
op jouw mobiele telefoon. In januari 2018 ontvangt u van ons de gegevens om in
te loggen in het systeem. Bij het afronden van een E-learning cursus ontvangt u
een certificaat van deelname!

Communicatie
Steeds vaker ontvangen wij berichten via Whatsapp. Wij willen jullie vragen om
alleen telefonisch of via de mail te communiceren met het gastouderbureau. Dit
houdt het voor ons een stuk overzichtelijker!

Geen opvang nodig?
De vraagouder dient minimaal één week (7 dagen) van tevoren aan de gastouder
mee te delen dat het gastkind niet opgevangen hoeft te worden.
Als de vraagouder geen gebruik maakt van de opvang en dit korter dan een week
(7 dagen) van te voren meldt, dan word het aantal afgesproken opvanguren
doorbetaald. Dit geldt ook bij ziekte van een kind. De gastouder houdt er
rekening mee dat het kind komt, dus dan wordt het aantal afgesproken
opvanguren doorbetaald.

Nieuwe tarieven 2018
Dagopvang bij de gastouder:
U betaalt een (advies-)tarief voor de gastouder: €5,00 per uur per kind.
Bureaukosten per maand bij 1 kind: €60,00.
Bureaukosten per maand bij 2 of meer kinderen: €70,00.
De bureaukosten worden ook berekend in vakanties.
Peuteropvang bij de gastouder:
(advies-)tarief gastouder €5,00 per uur.
Tarief gastouder €100,00 per maand en €35,00 bureaukosten per maand. U
betaalt dus maandelijks een bedrag van €135,00. De maandkosten die u betaalt
zijn gebaseerd op het totale jaarbedrag verdeeld over 12 maanden.
U betaalt eenmalig € 50,00 (€ 25,00 inschrijfgeld en € 25,00 voor de gastouder
voor de aanschaf van spullen voor de peuteropvang) Als u al ingeschreven staat
bij ons bureau betaalt u alleen de € 25,00 voor de gastouder.
BSO-opvang bij de gastouder:
U betaald een (advies-)tarief voor de gastouder: €5,00 per uur per kind.
Bureaukosten per maand: €25,00 per kind.
Dit wordt ook berekend tijdens vakanties.
Opvang bij de vraagouder:
De vraagouder betaalt een vast tarief aan de gastouder per uur per gezin. De
vraagouder is verplicht om het minimumuurloon te betalen.
Het uurtarief wordt door de gastouder en de vraagouder(s) bepaald. Deze
vergoeding geldt voor het lopende jaar. Per 1 januari van elk volgend jaar komen
gastouder en vraagouder(s) opnieuw de vergoeding overeen en leggen deze
schriftelijk vast.
Bureaukosten:
1 kind: €75,00 / 2 kinderen of meer: €100,00
Dit wordt ook berekend in vakanties

Kerstkaarten
Ook dit jaar hebben we besloten om geen kerstkaarten te versturen, maar een
schenking te doen aan een goed doel. Het goede doel dit jaar is “Make a Wish”.
Make-A-Wish Foundation International heeft als missie: 'Het vervullen van de
allerliefste wens van kinderen van 3 tot 18 jaar met een levensdreigende ziekte
om daarmee een ervaring van kracht en blijdschap te creëren.' De Make-A-Wish
Foundation is actief in 40 landen.

Knutselen met brooddeeg
Ook met brooddeeg kun je hele leuke werkstukken maken.
Kleine kinderen zullen waarschijnlijk niet verder komen dan het maken van een
pannenkoek of een worm, maar grotere
kinderen kunnen leuke werkjes maken.
Hoe maak je brooddeeg?
1,5 kopje bloem
0,5 kopje water
1,0 kopje zout
2 eetlepels olie
Het geheel door elkaar kneden tot een
soepele massa. Het kind kan nu aan de slag met zijn handjes, deegroller, vork,
plastic mesje, knoflookpers, kleivormpjes enz. Als het kind klaar is met het
maken van het werkstukje kunt u deze bakken in de oven. De elektrische oven
zet u op 175 graden en een gasoven op stand 3 of 4. De werkjes moeten 1 à 2 uur
in de oven. Ze zijn klaar als je een hol geluid hoort als je op de werkstukjes tikt
met een vork.
Laat de werkjes afkoelen. Daarna kunnen ze nog worden geverfd met
plakkaatverf.

Namens Gastouderbureau Roos wensen wij
iedereen een heel gelukkig, gezond en vooral
kindvriendelijk 2018 toe! Geniet van de
feestdagen.

Met vriendelijke groet,
Irma Schel en Anita van Gemert
Telefoon:
0485-210087
Mobiel:
06-13180151

Like onze facebook pagina

