Nieuwsbrief Maart 2021
Wat fijn dat het weer bijna lente is. We hebben alweer kunnen
genieten van de eerste zonnestralen in de tuin!

Opvang door een andere gastouder

Als u gebruik maakt van een reserve gastouder of van ons kinderdagverblijf, bijvoorbeeld tijdens de vakantie of door ziekte of vervanging van een zwangerschapsverlof, dan dient u dit altijd door te geven aan de belastingdienst. Dit
moet binnen 3 maanden na start van de opvang op een andere locatie.

Voorstellen nieuwe medewerkster
Ik ben Iris van Gemert, 27 jaar oud en ik woon in Mill.
Het kan zijn dat jullie mij kennen van juwelier Verlinden in Sint Hubert waar ik
inmiddels al bijna 8 jaar werkzaam ben. Tevens werk ik sinds september 2018 bij
Kinderdagverblijf de Kei in Mill. Voorgaande jaren ben ik ook werkzaam geweest
als gastouder bij een gezinnetje in huis. Dit heb ik 2 jaar met heel veel plezier
gedaan. Inmiddels is het oudste kindje 4 jaar geworden en naar school gegaan.
Dit is de reden dat ik gestopt ben met het werk als
gastouder.
Mede doordat ik 2 jaar werkzaam ben geweest als
gastouder is mijn interesse gewekt in het
gastouderbureau, en de werkzaamheden die daarbij
komen kijken. Doordat ik gewerkt heb als gastouder en
op dit moment ook werkzaam ben als gespecialiseerd
pedagogisch medewerker op kinderdagverblijf de Kei,
hoop ik mijn ervaringen in te kunnen zetten bij het
gastouderbureau.
In de toekomst hoop ik het werk als gespecialiseerd
pedagogisch medewerker en als medewerker van het
gastouderbureau te kunnen blijven combineren. Het lijkt mij leuk om de
ervaringen die ik op doe in de praktijk te kunnen gebruiken binnen het
gastouderbureau.
Jullie zullen mij hopelijk in de toekomst vaker tegen komen. Ik kan niet wachten
om aan de slag te gaan voor gastouderbureau Roos.

De week van het jonge kind
12-16 april 2021
De 'week van het jonge kind' is voor iedereen die betrokken is bij het jonge
kind. De bedoeling van deze week is om aandacht te vragen voor de zo belangrijke, eerste jaren van het kind en om te laten zien wat er in het land gebeurt
voor jonge kinderen en de gezinnen waarin zij opgroeien. Ouders kunnen in deze
week in gesprek gaan met allen die betrokken zijn bij de opvoeding van hun
kind(eren) om zo te laten weten wat voor hun belangrijk is.
De organisatie van de week van het jonge kind nodigt iedereen uit
die betrokken is bij de opvoeding en ontwikkeling, verzorging of begeleiding van
het jonge kind om aan deze week mee te doen. Werk je zelf met kinderen, ben
je leerkracht of een andere professional die met jonge kinderen te maken heeft?
Dan is deze week ook voor jou. Laat zien en horen wat voor jou belangrijk is in

de eerste jaren, wat je doet en waarom dit belangrijk is voor jonge kinderen.
Ouders vragen wij hun stem te laten horen en de dialoog aan te gaan.
Voor meer informatie verwijzen wij jullie door naar www.weekvanhetjongekind.nl

Herhalingslessen EHBO
Helaas kunnen de herhalingslessen van de EHBO nog niet doorgaan ivm Corona.
Zodra dit weer mogelijk is plannen we een aantal avonden. Doordat we allemaal
doeners zijn geven wij de voorkeur om de herhalingslessen op de gewone manier
te geven en niet online. Bovendien zijn de kosten hoger wanneer we voor een
online training zouden kiezen.

Fysiek contact bij EHBO

Let op gevaar betekent bij COVID 19 voorkomen zelf besmet te raken. Beoordeel
daarom bij elke situatie of het noodzakelijk is het slachtoffer binnen anderhalve
meter te benaderen. Is dit niet nodig, verleen dan hulp op afstand door aanwijzingen te geven waarmee het slachtoffer zichzelf kan helpen. En bel indien nodig
112. Is het wel noodzakelijk binnen anderhalve meter van het slachtoffer te komen, beperk je dan tot levensreddend handelen.

Beademing tijdens reanimatie

Volg hiervoor de richtlijnen van het NRR (Nederlandse reanimatie raad), waarin
het volgende staat beschreven:
- beoordeel de ademhaling door alleen naar de borstkas te kijken, open
de luchtweg niet,
- bedek losjes de mond en neus met een doek of shawl geef GEEN beademingen, WEL borstcompressies,
- sluit de AED aan zo gauw deze beschikbaar is.

Intervisieavonden

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 gastouder. We willen graag dat je een bespreekpunt bedenkt wat je op deze avond in
wilt brengen.
In 2021 worden 2 intervisieavonden gepland en wel op:
- Dinsdag 08 juni: 20.00-21.30 uur
- Donderdag 9 september: 20.00-21.30 uur
Wij vinden het belangrijk dat alle gastouders 1x per jaar deelnemen aan een intervisieavond. Aan het bijwonen van een intervisieavond zijn geen kosten verbonden. Om organisatorische reden willen wij u verzoeken om u aan te melden
via de mail: info@gastouderbureauroos.nl

Kiddi-app

Werk je als gastouder of op een kinderdagverblijf, peuterspeelzaal
of de buitenschoolse opvang en wil je weten wat je moet doen als
er meerdere kinderen last hebben van diarree en/of braken? Weet
je hoe krentenbaard eruit ziet? Op deze en vele andere vragen
over hygiëne en infectieziekten geeft de app ”KIDDI” antwoord.

Stukje Michiel contactpersoon oudercommissie
Hallo allemaal!
Sinds begin 2018 ben ik, Michiel Duijff voor Gastouderbureau Roos lid van de
oudercommissie. Eerst met nog twee andere ouders, maar inmiddels doe ik het
alweer geruime tijd in mijn eentje. De oudercommissie is bij Roos geen verplicht
onderdeel van het bureau, omdat het bureau kleinschalig is, maar we vinden het
allemaal belangrijk dat deze commissie er is. Stel dat het gastouderbureau weer
zou groeien, dan wordt het door de overheid verplicht gesteld. Daarnaast vinden
we het samen belangrijk, dat de vraagouders ook vertegenwoordigd worden. En
dat is dus mijn rol. Soms wordt er advies gevraagd aan mij, maar het belangrijkste reden, dat de oudercommissie in stand wordt gehouden is, dat als er ooit iets
mocht zijn, waarbij de oudercommissie een rol kan spelen, dat deze er is.
Ik blijf de komende jaren verboden aan Gastouderbureau Roos. Mijn oudste zoon
Jesper gaat sinds 10 februari écht naar school, de jongste, Axel, is net een jaar
geworden en begin mei verwachten we ons derde kindje. Wat het gaat worden
weten we niet, dat is voor ons ook een verassing....

Jaaroverzicht 2021

U kunt zelf uw jaaroverzicht downloaden onder het kopje downloads. Bij de
gastouders staan er twee overzichten. Het fiscaal jaaroverzicht (kasstelsel) is
wat u in moet dienen bij de belastingdienst. Zodra u met de muis erop gaat
staan kunt u de uitleg lezen.

Knutsel idee Pasen: Narcis eierdop
Wat heb je nodig:
• Geel karton.
• Eierdoos.
• Oranje verf.
• Lijm.
Knip uit geel karton een bloem. Verf het
kommetje (een stuk van een eierdoos) voordat
je dit in het midden op het hart van de bloem
plakt. Paasei erin en klaar is je eierdopje!

Met vriendelijke groet,
Team Roos
Telefoon:
0485-210087
Mobiel:
06-13180151

Like onze facebook pagina

