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Beste gast- en vraagouders,
Het is lente! Tijd om weer lekker met de kinderen naar buiten te gaan.
In april bieden wij alle gastouders en kinderen een aantal leuke lenteactiviteiten aan in kinderboerderij
De Naturij in Drachten. Verderop in deze nieuwsflits leest u hierover meer.
We zijn blij te kunnen melden dat onze collega Janneke Postma haar werkzaamheden als bemiddelingsmedewerkster volledig heeft hervat. Zij heeft ervoor gekozen om de coördinerende taken blijvend over te dragen
aan Frederika Couperus. Jikke Zwerver blijft voor één dag per week werkzaam op het Gastouderbureau. Door deze
wisselingen kan het voorkomen dat u een andere contactpersoon krijgt dan u gewend bent. Wij hopen op uw begrip
hiervoor.
Heeft u vragen en/of opmerkingen, laat u het ons dan gerust weten.
Veel leesplezier!
Hartelijke groet,
Frederika Couperus
Coördinator
Gastouderbureau Kinderwoud
06 5168 0173
frederikacouperus@kinderwoud.nl

Lenteactiviteiten voor gastouders en -kinderen in De Naturij
Vier de lente!
Om het voorjaar te vieren, nodigen we de gastouders en hun gastkinderen van harte uit voor een gezellige
ochtend in De Naturij in Drachten op woensdag 12 april 2017 van 9.30 tot 11.30 uur. Er zijn lammetjes en
andere jonge dieren te bewonderen. We gaan de dieren bezoeken en voeren en er staat natuurlijk koffie/thee
en limonade voor u klaar. Ouders die het leuk vinden om hun gastouder en kinderen te vergezellen zijn natuurlijk
ook van harte welkom!
Puur Natuur
Op woensdag 26 april (in de meivakantie) vindt de activiteit ‘Puur Natuur’ plaats in De Naturij in Drachten.
Aai een bij, ga met blote voeten door de modder, maak zelf wilde kruidenboter, kijk in een boom, ontdek wat
dieren in de lente doen en meer dingen die je gedaan moet hebben voor je 12e. Start tussen 13.30 en 14.00 uur.
De activiteiten zijn geschikt voor kinderen vanaf 3 jaar.
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Ouderraad Gastouderbureau: ouders gezocht!
Al langere tijd heeft het Gastouderbureau de wens om een Ouderraad in te stellen. Inmiddels hebben zich twee
enthousiaste ouders bereidt gevonden namens alle vraagouders zitting te nemen in de Ouderraad van het
Gastouderbureau Kinderwoud. Zodra zich een derde ouder aanmeldt, kunnen we van start!
Wilt u ook meepraten en beslissen over diverse onderwerpen met betrekking tot de gastouderopvang (zoals
pedagogisch beleid, kwaliteitsverbetering e.d.)? Meld u dan aan via frederikacouperus@kinderwoud.nl.

GGD inspectie
Het Gastouderbureau Kinderwoud heeft eind 2016 weer haar jaarlijkse inspectie gehad van de GGD.
Trots kunnen wij u melden dat de GGD ons ook dit jaar weer positief heeft beoordeeld. Omdat de GGD ook
regelmatig onverwachte inspecties bij onze gastouders uitvoert, is het voor de gastouders belangrijk om de
gastoudermap met alle benodigde documenten goed op orde te hebben.

Meldcode Huiselijk Geweld
Alle gastouders ontvangen binnenkort een vernieuwde versie van de Meldcode Huiselijk Geweld. De wet- en
regelgeving is veranderd en dit heeft geleid tot een aanpassing in de handleiding en het stappenplan bij de
meldcode. Het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) heet nu Veilig Thuis. Komend jaar besteden we in
de contactmomenten met de gastouders meer aandacht aan de meldcode. De meldcode komt ook op onze website
te staan.

Gastouders op de website
Een aantal gastouders heeft een eigen pagina op de website van Kinderwoud. Deze pagina’s waren lastig te
vinden, maar zijn inmiddels door een aanpassing in de website snel te vinden onder de knop Locaties in het
hoofdmenu. Op dit moment zijn onze gastouders alleen te vinden op postcode. Om dit wat persoonlijker te
maken willen we graag de voornaam van de gastouder en/of de eventuele bedrijfsnaam vermelden. Mocht u hier
als gastouder bezwaar tegen hebben of wilt u als gastouder ook een eigen pagina op de website van Kinderwoud,
dan kunt u dit aangeven bij uw bemiddelingsmedewerker.

KIDDI-app
Bij gastouders verblijven soms veel kinderen bij elkaar. Daardoor is er meer risico op een uitbraak van
infectieziekten. Wat moet u doen als er meerdere kinderen last hebben van diarree en/of braken? Hoe ziet
krentenbaard eruit? Op deze en vele andere vragen over hygiëne en infectieziekten geeft de KIDDI-app antwoord.
De app is gratis te downloaden voor Apple en Android. De informatie is gebaseerd op de richtlijn voor kindercentra
van het Landelijk Centrum voor Hygiëne en Veiligheid (LCHV), onderdeel van het RIVM.

Beroepsorganisatie voor gastouders opgericht
Onlangs is stichting Nysa opgericht. Nysa is een beroepsorganisatie voor zelfstandig ondernemende gastouders.
Nysa wil graag meepraten over belangrijke zaken in de gastouderopvang in politiek Den Haag, maar zich ook
manifesteren als vraagbaak voor gastouders. Voor meer informatie kunt u kijken op www.stichtingnysa.nl
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F&F en ZZP gastouders
Landelijk is een discussie ontstaan of gastouders die als zelfstandig ondernemer staan ingeschreven bij de Kamer
van Koophandel wel genoeg zelfstandigheid bezitten ten opzichte van de gastouderbureaus. Naar aanleiding hiervan
heeft Kinderwoud een aantal stappen genomen om de zelfstandigheid van deze groep gastouders te beschermen.
Zo hebben de betreffende gastouders en ouders nieuwe overeenkomsten ontvangen met daarop de
bedrijfs-gegevens en het logo van de gastouder. Een andere grote verandering is dat deze gastouders een
debiteurenrisico moeten lopen. Tot nu toe betaalde Kinderwoud alle gastouders uit voor de factuur naar de ouders
werd gestuurd. Voor de groep zelfstandigen kan dit niet meer. Voor hen geldt dat zij pas worden uitbetaald als
Kinderwoud de betaling van de ouder heeft ontvangen. Voor u als ouder is jey wellicht een extra stimulans om de
factuur tijdig te betalen. Voor de gastouders die niet als zelfstandig ondernemer werken (en voor hun vraagouders)
verandert er niks. Wel blijft het voor iedereen belangrijk om ervoor te zorgen dat de digitale urenregistratie vóór
de 5e van de volgende maand is voorgelegd en geaccordeerd. Dit om te voorkomend dat de facturatie naar de
ouders en de betaling aan de gastouders vertraging oploopt.

Gratis toegang De Naturij in Drachten
Net als vorig jaar hebben alle gastouders ook in 2017 gratis toegang tot kinderboerderij De Naturij in Drachten.
Op vertoon van de huidige toegangskaarten kunt u van maandag t/m vrijdag met uw gastkinderen naar binnen
voor een leuk en educatief uitstapje!

Thema: Lekker eten
De komende weken wordt binnen Kinderwoud gewerkt aan het thema Lekker eten!
In dit thema staat ‘eten’ centraal.
Doet u met ons mee?
Laat uw gastkinderen bijvoorbeeld helpen met iets lekkers bakken of verschillende
smaken proeven; wat is bijvoorbeeld zoet, zuur of zout? Wat is gezond en wat niet?
En als u er ruimte voor heeft, is het ook leuk om met uw gastkinderen een moestuintje aan te leggen, om zaadjes
te planten, uit te zien komen, plantjes te zien groeien, samen te oogsten, te proeven en lekker op te eten.
In de themawaaier staan allerlei leuke ideeën om het thema Lekker eten in te kunnen vullen.
Veel plezier en lekker eten!
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