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Bijblijven

Kinderopvangtoeslag

Wij zijn blij te kunnen melden dat de
afgelopen maand nagenoeg alle gastouders
weer de herhalingslessen voor EHBO aan
kinderen hebben gevolgd. Door jaarlijks een
gedeelte van de theorie te herhalen en
praktische handelingen te oefenen blijven
we op de hoogte en weten hoe te handelen
als het eropaan komt. Bijscholing is
belangrijk: wanneer kennis en vaardigheden
niet regelmatig herhaald worden, zullen ze
steeds meer naar de achtergrond
verdwijnen. Scholing maakt en houdt
iedereen scherp.





Bijscholing is ook nodig om op de hoogte te
blijven van de nieuwste inzichten. Zo dienen
gastouders ook kennis op te doen met
betrekking tot de nieuwste inzichten van de
ontwikkeling van jonge kinderen.
Dat is nodig om kinderen optimaal te
ondersteunen bij hun ontwikkeling.
Bijblijven en kennis opdoen zal in 2018 een
van de aandachtpunten zijn van
gastouderbureau G4. Gastouderbureau G4
wenst u een gelukkig en leerzaam 2018!



.

De eerder aangekondigde wijziging van
financieringsvorm van de kinderopvang (nu de
kinderopvangtoeslag) is uitgesteld en zal per 11-2019 geleidelijk worden ingevoerd en vanaf
1-1-2010 voor iedereen. In 2018 kan de
kinderopvang nog op de gebruikelijke manier
worden aangevraagd. Wijzigingen kunnen
worden doorgegeven door in te loggen op
“mijn toeslagen” op de site van de
belastingdienst. G4 kan ook wijzigingen van
tarieven en uren voor u doorgeven aan de
belastingdienst. Inkomensgegevens kunnen wij
niet meer wijzigen, dat dienen vraagouders zelf
te doen.
Per 1 januari 2018 wordt het maximale
uurtarief waar kinderopvangtoeslag over kan
worden
aangevraagd
voor
de
gastouderopvang verhoogt van €5,75 naar
€ 5,91.
Afgelopen maanden is de belastingdienst
definitieve
beschikkingen
kinderopvangtoeslag 2017 aan het versturen. Hierbij blijkt
regelmatig dat de belastingdienst niet van de
juiste gegevens uit gaat. Wij raden vraagouders
aan deze beschikking goed te controleren.
Mocht u er vragen over hebben, dan kunt u
altijd contact met G4 opnemen.

De gifwijzer is een hulpmiddel voor de verzorger van jonge kinderen en/of iedereen die regelmatig
met jonge kinderen omgaat. De gifwijzer bestaat uit tips en adviezen op het gebied van herkenning,
voorkoming en wat te doen bij vergiftiging. Alle gastouders van G4 ontvangen deze vernieuwde
gifwijzer zodat zij snel en goed kunnen handelen als het nodig is.

Personenregister
De afgelopen weken heeft er in de media informatie gestaan over de veranderingen m.b.t. VOG’s en
de komst van het personenregister in de kinderopvang. Dit heeft ook betrekking op gastouders. Alle
gastouders (en huisgenoten) hebben al een VOG die continu gescreend wordt. Dat verandert niet.
Nieuw is dat met de komst van het personenregister de VOG’s van gastouders en huisgenoten
dienen te worden ingeschreven in dit register. Dat dient digitaal te gebeuren met de digi-d code. De
inschrijving is gratis en duurt slechts enkele minuten. Wij zullen onze gastouders hierbij gaan helpen.
Nieuw is ook dat andere personen die structureel aanwezig zijn op een opvanglocatie een VOG nodig
hebben, bijvoorbeeld de wekelijkse schoonmaakster. Zij moeten zich ook inschrijven in het
personenregister. Welke personen dat eventueel zijn zullen wij bij een volgend huisbezoek
bespreken. Inschrijven kan vanaf 1 maart 2018. Meer informatie is te vinden op www.rijksoverheid.nl

Praten over gevoelens leert
kinderen dat ze er mogen zijn.
Als je kinderen de ruimte geeft om over hun gevoelens te praten,
help je ze een veerkrachtig mens te worden. Dat zegt kindercoach en logopedist
Yvonne C. Franssen. Maar hoe doe je dat, met kinderen over hun gevoelens praten? Belangrijk is
dat wij als mede-opvoeder woorden geven aan emoties. Voor opvoeders is het soms lastig te
raden wat zich van binnen bij een kind afspeelt. Vooral als een kind weinig zegt. Wat voelen ze
nou echt? En maken we het niet te groot als we het een naam geven? Yvonne geeft een aantal
spelregels voor wanneer je het gesprek aangaat. Deze richtlijnen zijn handige tips voor elke
gastouder:
 Elk gevoel is goed en mag er zijn;
 Wees uitnodigend, nooit dwingen. Accepteer het als een kind niet wil praten over wat er
in hem omgaat;
 Reageer zonder oordeel;
 Vraag een kind wat het nodig heeft om verder te kunnen;
 Geeft het kind een knuffel om het te laten voelen dat hij mag zijn wie hij is
En:
 Communiceer met ouders over wat er in hun kind omging, zodat zij er thuis mee verder
kunnen als dat nodig is;
 Ga bewust om met je eigen gevoelens, zodat je daarin een voorbeeld kunt zijn voor
kinderen. Weet wat je voelt en geef uiting aan je gevoelens op een manier die passend is
bij de leeftijdsgroep.
( Bron Kiddo 6 2017. Wilt u het volledige artikel lezen? Log in in uw g4 portaal en
Neterselsedijk 18A
vind het artikel bij download onder lesmateriaal)
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