
 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

oktober 2019 

In november zijn weer de herhalingslessen voor het certificaat Eerste Hulp aan Kinderen van het Oranje Kruis. 
Jac Bruurs zal wederom deze lessen gaan verzorgen. Een vier uur durende cursus zodat we bij blijven en G4 de 
pasjes voor verlenging kan verzorgen. Elk jaar komen de levensreddende handelingen aan bod en eens in de 
twee jaar worden alle overige onderwerpen een keer besproken. De herhalingslessen worden gegeven op de 
zaterdagochtend van 09:00 uur tot ongeveer 13:00 uur.  
De data waar u zich voor kunt opgeven zijn:  
 

 Zaterdag 2, 9, 23 en 30 november 

 

Graag doorgeven welke datum u het beste uitkomt per telefoon 013 5093202 of  

per mail  g4@gerrekens.nl  

 

Vanaf ongeveer het tweede levensjaar gaat een 
kind beseffen dat hij/zij een eigen persoon is en 
ontstaat er een drang naar zelfstandigheid en 
onafhankelijkheid. Bij het ontdekken van die 
eigen persoon hoort ook een heel eigen wil 
ontwikkelen, je willen doen gelden. Bij veel 
peuters is dat een heel sterke wil, anderen gaan 
wat rustiger door deze fase. Hoe kan je hier als 
gastouder het beste mee omgaan?  
 
Via KinderWijs TV kan een module over de 
peuterpuberteit  worden doorlopen met 
theoretische onderbouwing en tips voor in de 
praktijk.  We zijn nooit te oud om te leren. Dus 
wil je de module doorlopen laat het G4 weten.   
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Neterselsedijk 18A

5094BD Lage Mierde

Voor meer info:

013-5093202

www.gastouderbureaug4.nl

 

Wist je dat: 

 G4 de risico inventarisatie veiligheid en gezondheid gaat digitaliseren. Dus vanaf nu geen kopieën 

meer per post voor in de blauwe map maar alles digitaal in het portaal. (daar waar ook de uren etc. 

staan). Met de IPad komen we op huisbezoek.  En de papiermassa in de blauwe map wordt een 

stuk minder.   

Voor de minder digitale gastouders hebben we natuurlijk ook nog gewoon de papieren versie.  

 Op 29 juli 2019 de GGD op bezoek is geweest bij Gastouderbureau G4. Tijdens deze inspectie zijn 

geen overtredingen geconstateerd en hebben we weer een positief rapport ontvangen. Het 

inspectierapport van G4 is terug te vinden op onze website.  

 Het uurtarief waar in 2020 vraagouders maximaal toeslag over ontvangen wordt verhoogd van 

€ 6,15 naar € 6,27.             

 De GGD steeds vaker onaangekondigd langs komt bij gastouders. Bij gastouders van G4 was tot nu 

toe altijd alles prima in orde. 

 Op 3 september 2019 Frieda Verhage een interessante workshop “lastig gedrag” heeft gegeven. 

Alle aanwezigen konden open en eerlijk vertellen wat zij als lastig ervaren en er werden diverse 

tips/adviezen aangereikt. Alle aanwezigen kunnen terugkijken op een leerzame avond. Sheets van 

de avond zijn op te vragen bij G4. 

De herfst 

De zomer is weer ten einde en 
zachtjes aan zullen we de blaadjes 
weer zien vallen. De herfst is in 
aantocht. Maar niet getreurd, 
want zeg nou zelf: die prachtige 
herfstkleuren doen je toch 
gewoon goed? En ook in de herfst 
zijn er heel veel leuke dingen te 
doen met kinderen! Dus doe je 
laarzen aan en stamp lekker door 
de plassen in het bos. Wie weet 
krijgen we een mooie, late 
‘nazomer’ en kunnen we nog 
gewoon even heerlijk slenteren in 
het zonnetje. Hoe dan ook, deze 
activiteiten zijn deze tijd van het 
jaar leuk om te doen! Waar kies jij 
voor? Juist  een buitenactiviteit 
om dit jaargetijde te vieren, of 
zoek je liever een droge, windstille 
omgeving binnen op. Combineren 
is natuurlijk het allerbeste! 

Leer kinderen hoest- en 
niesdiscipline: 

 Hoest of nies niet in de 
richting van een ander. 

 Draai het hoofd weg of 
buig het hoofd. 

 Houd bij hoesten of 
niezen bij voorkeur de 
binnenkant van de 
elleboog  voor de mond. 
Gebruik eventueel een 
papierenzakdoek/tissue. 

 Handen gebruikt bij 
hoesten, niezen of neus 
afvegen? Was de handen 
direct met zeep.  


