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Beste gast- en vraagouders,
Inmiddels loopt het snel richting het eind van het jaar. Sint Maarten is geweest en Sinterklaas is in het land.
De spanning en vrolijkheid van de kinderen neemt weer toe in deze gezellige, bijzondere tijd van het jaar.
Waar we heel blij mee zijn is dat we 2017 afsluiten met positief nieuws voor 2018. Vanaf 1 januari 2018 wordt
gastouderopvang bij Kinderwoud Kinderopvang voor alle vraagouders namelijk goedkoper! De overheid
heeft het maximale uurtarief voor de kinderopvangtoeslag verhoogd naar € 5,91 per uur, waardoor iedereen meer
kinderopvangtoeslag ontvangt en netto minder betaald in 2018. Daarnaast maakt het Gastouderbureau Kinderwoud
de maandelijkse organisatiekosten afhankelijk van het aantal uren opvang dat de vraagouder afneemt. In de mail
van 31 oktober jl. bent u hier uitgebreid over geïnformeerd.
Natuurlijk ontvangen onze gastouders in december ook allemaal weer een leuke kerstattentie, als dank voor hun
inzet en vertrouwen. Houd uw brievenbus daarom goed in gaten!
Wij wensen u allemaal alvast mooie feestdagen en een gelukkig en gezond 2018!
Hartelijke groet,
Frederika Couperus
Coördinator
Gastouderbureau Kinderwoud
06 5168 0173
frederikacouperus@kinderwoud.nl

Afscheid Nadia
Na ruim 10 jaar nemen we afscheid van onze collega Nadia Gunnink. Nadia heeft zich altijd vol enthousiasme
ingezet voor het gastouderbureau. Wij vinden het erg jammer dat zij ons gaat verlaten en gaan haar dan ook
zeker missen.
Langs deze weg wil Nadia al ‘haar’ gastouders en vraagouders bedanken voor de prettige samenwerking.
Nadia haar laatste werkdag is op 30 november aanstaande. We wensen haar heel veel succes!
Het vertrek van Nadia betekent dat de koppelingen opnieuw verdeeld gaan worden onder de bemiddelingsmedewerksters. Het kan voorkomen dat u een andere contactpersoon krijgt dan u gewend was. We vragen hiervoor uw
begrip.
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De Oudercommissie van het Gastouderbureau
Het is gelukt! Het gastouderbureau van Kinderwoud heeft sinds september 2017 een Oudercommissie!
De leden stellen zich graag aan u voor:
Ik ben Floor Suurland, 37 jaar en kom uit Heerenveen Ik ben voorzitter van de lokale Oudercommissie en
werkzaam als account manager. Wij mogen genieten van 3 kids 15, 11 en 2. Twee toppers van gastouders,
Attje en Viviane, geven mij het gevoel met een gerust hart te kunnen werken. Ik ben te bereiken via de mail:
delmardejong@live.nl
Mijn naam is Hinke Hellinga-Maat. Op de revalidatieafdeling in Anna Schotanus (Meriant) werk ik als zorgcoördinator/verpleegkundige. Ik ben getrouwd met Gilmer Hellinga en samen hebben wij twee zoontjes Hidde van
7,5 jaar en Feitse van 4 jaar. Hidde en Feitse breng ik bij 't Flinter Boartersplak, kleinschalige kinderopvang van
Bea Veenstra-Grootjen in Gorredijk. Binnen de Oudercommissie ben ik notulist/ secretaris.
Mijn e-mailadres waarop jullie mij kunnen bereiken is: hinkemaat@hotmail.com
Mijn naam is Nynke Zoet. Ik werk als outreachend (gezins- en schoolpoli) behandelaar binnen Accare kinder- en
jeugdpsychiatrie. Mijn man en ik hebben 2 kinderen, een zoon van 2 jaar en een dochter van 1 maand. Zij gaan
naar gastouderopvang Hop Marjanneke van Marian Leutscher in Heerenveen. Binnen de oudercommissie ben ik
algemeen lid. Mijn emailadres is: nynkezoet@hotmail.com
Wat doet de oudercommissie?
De lokale oudercommissie (LO) stelt zich ten doel namens de ouders te participeren in het beleid door een goede
invulling te geven aan de adviesrechten, om op deze wijze de kwaliteit van de opvang te waarborgen of te
verbeteren. De LO komt ongeveer drie keer per jaar samen. Tijdens de vergaderingen is ook de coördinator van
het gastouderbureau aanwezig. De LO wordt op de hoogte gesteld van de lopende zaken binnen Kinderwoud,
ontwikkelingen binnen de gastouderopvang en kan om advies worden gevraagd. Tevens bestaat de mogelijkheid
om signalen af te geven die betrekking hebben op de gastouderopvang in zijn algemeenheid. Jaarlijks worden
de LO’s uitgenodigd voor de jaarvergadering met de CO (centrale oudercommissie Kinderwoud). De CO
vertegenwoordigt alle lokale oudercommissies. De LO’s ontvangen per mail de stukken waarover de
CO heeft geadviseerd.
Heeft u vragen voor de oudercommissie? Stel ze gerust via mail aan één van de leden.
In het eerstvolgende overleg wordt uw vraag behandeld.
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Herhalingslessen EHBO voor gastouders

De eerstvolgende herhalingslessen EHBO voor gastouders staan gepland op 11 januari 2018 in Burgum en op
15 februari en 12 maart in Heerenveen. Gastouders met een certificaat dat geldig is tot 1 april 2018 krijgen
hiervoor binnenkort een persoonlijke uitnodiging. Indien u geen uitnodiging ontvangt, maar uw certificaat wel moet
verlengen, vragen wij u contact met ons op te nemen. Volgt u EHBO via een ander gastouderbureau, denkt u er
dan aan ons een kopie van het certificaat te sturen via: gob@kinderwoud.nl?

Verzekering voor gastouders

In de huidige overeenkomsten met de gastouders staat dat de gastouder/opvangouder een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) dient te hebben voor de dekking van schade aan derden.
In de modelovereenkomsten van de branchevereniging is dit echter gewijzigd. Hierin staat dat de gastouders een
verzekering dient af te sluiten die ‘de financiële risico’s dekt die verbonden zijn aan de zelfstandige uitoefening van
een beroep (beroepsaansprakelijkheidsverzekering) of bedrijf (bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering)’.
De overeenkomsten voor nieuwe gastouders worden hierop aangepast. De huidige gastouders krijgen geen nieuwe
overeenkomsten, maar wij adviseren wel aan deze voorwaarde te voldoen.

Wijziging minimumloon

Per 1 januari 2018 wordt het wettelijke minimumloon gewijzigd. Het uurtarief dat de opvangouders in de thuisopvang
ontvangen wordt € 10,92. Dit was €10,84.

Introductie gastouders op de website

Op de website van Kinderwoud (www.kinderwoud.nl) hebben alle gastouders van het gastouderbureau onder de
knop Locaties de mogelijkheid zichzelf kort te introduceren op een eigen pagina. Wij vinden het een meerwaarde
als zoveel mogelijk gastouders hier gebruik van maken. Op deze manier wordt het voor (potentiële) vraagouders
zichtbaar wat de opvangmogelijkheden zijn. Binnenkort ontvangen alle gastouders een format via de mail.
We stellen het zeer op prijs als u het format ingevuld aan ons retour stuurt. We maken er een mooie tekst van, die
na uw goedkeuring een plek op uw pagina binnen de website krijgt. Aansprekende foto zijn hierbij natuurlijk ook
welkom. Stem het gebruik wel goed af met de betreffende ouders, indien er kinderen op de foto’s staan.

Facebook

Inmiddels is de Facebookpagina van het Gastouderbureau al een aantal weken in de lucht! Wij zijn er erg blij mee.
Het helpt ons bij het zichtbaarder maken van onze vacatures, nieuwtjes en de laatste ontwikkelingen.
Volgt u ons ook? Ga naar https://www.facebook.com/gastouderbureaukinderwoud/ en like onze pagina!
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Informatieavond voor gastouders inspirerend en leerzaam
Op dinsdag 14 november jl. vond voor onze gastouders de informatieavond over het
gedachtengoed van pedagoge Emmi Pikler plaats . De opkomst was groot en we kijken
terug op een inspirerende, leerzame, gezellige avond.
Twee belangrijke waarden van Emmi Pikler in de benadering van baby's en dreumesen:
Zelfstandige spel- en bewegingsontwikkeling
Een kind dat de kans krijgt om in zijn eigen tempo te leren bewegen, onderzoeken en spelen, leert beter zitten, staan, spreken en denken dan wanneer het onnodig gestimuleerd of
geholpen wordt in zijn ontwikkeling. Daarom wordt er niet ingegrepen in zijn activiteiten als
het niet echt nodig is.
Betrouwbare relatie met de volwassene
Als de baby/peuter de gelegenheid krijgt om in eigen zijn eigen verzorging een actieve
deelnemer te zijn, in plaats van een passieve ontvanger, vergroot dit zijn gevoel van
eigenwaarde en zelfvertrouwen. Maaltijden, badderen, verschonen en aankleden zijn bij
uitstek momenten waarop het kind eerst leert anticiperen, dan participeren en uiteindelijk
samen t e werken met de verzorgende volwassenen.
De avond werd verzorgd door pedagoge Martzen Timmer. De gastouders mochten zelf
aan de slag met instructiepoppen en spelmaterialen om te ervaren wat de visie van
Emmi Pikler betekent.

Thematisch werken
Kinderwoud werkt met Kinderwoud-brede thema’s. Hiervoor krijgen ook de gastouders informatie aangereikt. Het
belang van het themagericht werken is dat je gedurende een bepaalde periode bewust bezig bent met activiteiten
die passen bij het thema. Door gebruik van het spinmodel komen alle ontwikkelingsgebieden van het kind aan bod.
Hierdoor leer je de kinderen beter kennen; wat kunnen ze goed en vinden ze leuk en voor welk ontwikkelingsgebied
is meer aandacht nodig. Omdat je een langere periode met een thema bezig bent, kun je ook dieper en uitgebreider
op het onderwerp ingaan. Kinderen leren vooral door herhaling. Hierdoor gaan kinderen het thema-onderwerp ook
terugzien in andere situaties. Al met al leren kinderen op deze manier meer!
Na de zomer hebben we bij Kinderwoud gewerkt aan het thema 'Alle kleuren van...'.
In de maanden november en december is er geen specifiek thema. Er is genoeg te doen en te beleven rondom de
feestdagen Sinterklaas, Kerst en Oud & Nieuw. In januari 2018 start het nieuwe thema Hallo Wereld!

