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Gastouders 4 all kids voor bemiddeling kinderopvang thuis

GGD controle
Gastouders 4 all kids heeft op 20 april weer de jaarlijkse inspectie gehad. Ook dit jaar voldeed Gastouders 4 all kids ruimschoots aan alle door de Wet Kinderopvang gestelde eisen.
Op locatie zijn er steekproefsgewijs een aantal dossiers geïnspecteerd. Ook hebben inmiddels een aantal gastouders een onaangekondigd bezoek gehad van de GGD. Ook zij hebben
allen een positieve beoordeling gekregen. De inspecteur gaf nog het compliment dat de
gastouders van Gastouders 4 all kids goed op de hoogte zijn van de 4 pedagogische basisdoelen. Het rapport van de GGD staat inmiddels weer ter inzage op de site onder het kopje
“Nieuws”.
Bijeenkomst GGD
Op dinsdag 18 april is Gastouder 4 all kids naar een door de GGD georganiseerde informatie
bijeenkomst geweest over brandpreventie en wiegendood. De presentatie Brandveiligheid in
huis werd gegeven door dhr. Keuzing van Brandweer VNOG en mw. M. L’Hoir gaf een boeiende presentatie Licht op lucht: preventie van wiegendood. Met name de presentatie van
mw. L’Hoir was van het begin tot het eind erg boeiend. De gastouders hebben inmiddels de
link ontvangen waarop laatstgenoemde presentie te zien is.
Deskundigheidsbevordering gastouder
Op 5 april is de Poer Natoer avond geweest. Hiervoor heeft 75% van de gastouders zich opgegeven. Iedereen was erg enthousiast over deze avond. Gastouders kunnen de kinderen
nu leren om op een andere manier naar de natuur te kijken. Zo kun je bv. een kunstwerkje
op een bospad maken van takken en bladeren. Het zal andere wandelaars vast een glimlach
op hun gezichten toveren. In het najaar van 2016 zijn de gastouders uitgenodigd voor een
intervisieavond. De incidentmethode is toen behandeld. Dit jaar ontvangen de gastouders
een uitnodiging voor weer een intervisieavond. Dit keer zal de intervisie gericht zijn op leren
van successen. De gastouders ontvangen hiervoor in oktober/november een uitnodiging.
Weet je….
Vriendschapsstijlen
Al vanaf de peutertijd hebben kinderen een eigen vriendschapsstijl. Deze stijl wordt nog
duidelijker in de basisschoolleeftijd. Er zijn drie stijlen te onderscheiden:
* Pro-sociale kinderen: zijn sociaal en communicatief vaardig, maken makkelijk vrienden en
hebben veel positieve relaties in de groep.
* Sociaal onhandige kinderen: willen contact en zijn sociaal actief, maar zijn communicatief
minder vaardig. Dat leidt vaker tot botsingen en negatieve ervaringen. Deze kinderen maken moeilijk vrienden.
* Teruggetrokken kinderen: vallen een beetje buiten de groep. Deze categorie is weer onder te verdelen in kinderen die weinig relaties met andere kinderen hebben en hier weinig
behoefte aan lijken te hebben en kinderen die hier wél behoefte aan hebben, maar niet weten hoe ze sociaal contact moeten leggen of vasthouden.
Vakantieperiode
De vakanties staan al weer voor de deur. Vanaf 31 juli t/m 20 augustus is Gastouders 4 all
kids beperkt telefonisch bereikbaar. Vanaf 7 augustus t/m 16 augustus zal de telefoon doorgeschakeld worden naar het antwoordapparaat. Bij terugkomst zal Gastouders 4 all kids,
indien nodig, contact opnemen met de beller. Gastouders 4 all kids is in deze periode wel
via de mail bereikbaar.
Groet en een fijne zomertijd gewenst,
Getty

