Mei 2018

Thema avond
JONGENS VERSUS MEISJES
maandag 3 september 2018
Van 19:30 tot ca 22:00 uur
in De Pastorie te Lage Mierde

Interesse Bel of mail G4

Jongens versus meisjes, het is echt anders!
maandag 3 september 2018,
2018, organiseert G4 een avond voor
gastouders over dit onderwerp.
De afgelopen tientallen jaren hebben we geleefd in de
veronderstelling dat jongens en meisjes in wezen hetzelfde
zijn. Nieuw wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond
dat jongens en meisjes wel gelijkwaardig zijn, maar niet
gelijk, iets wat in de praktijk van alledag al zolang merkbaar
is. Welke verschillen ervaart u tussen jongens en meisjes?
Wat is de reden van de verschillen tussen jongens en
meisjes? Kennis over de verschillen in de ontwikkeling
tussen jongens en meisjes biedt de mogelijkheid om
kinderen te helpen en uit te dagen naar hun mogelijkheden.
Hierdoor ontstaat begrip, waardoor we anders naar hen
kunnen kijken en waarderen. Gastspreekster Hanneke Poot,
Poot
werkzaam als kinderfysiotherapeute en psychomotorisch
remedial teacher, zal deze avond een onderbouwing in het
verschil in ontwikkeling van jongens en meisjes geven.

Kwaliteit gastouderopvang:
interactie met gastouder is goed
Over de pedagogische en educatieve
kwaliteit van gastouderopvang is
landelijk nog niet veel bekend. Maar
begin dit jaar verscheen de landelijke
kwaliteitsmonitor kinderopvang
2017. Daarvoor zijn ook gastouders
geobserveerd en geïnterviewd. Wat
doen gastouders goed en wat kan er
beter? Het gemiddelde welbevinden
van kinderen in de gastouderopvang
is hoog, wat heel positief is. Op
educatieve kwaliteit scoren
gastouders laag. Waarbij wordt
aangegeven dat de verschillen
tussen gastouders groot zijn. De
overheid gaat inzetten op het
verbeteren van de pedagogische
kwaliteit van de gastouderopvang.
Alle gastouders zullen dat in de
toekomst gaan ervaren. Het
volledige artikel van Kwaliteit
gastouderopvang is te lezen in het
portaal van G4.

Definitieve beschikking kinderopvangtoeslag 2017
Toepassing van AVG voor
gastouders
Op 25 mei is de Algemene
Verordering
Gegevensbescherming van
kracht gegaan. (AVG). Onder
deze nieuwe Europese
wetgevingen gelden een aantal
nieuwe regels voor het
verwerken van
pesoonsgegevens binnen
organisaties (bij de gastouder).
Sommige gastouders hebben
hier ook mee van doen. Je hebt
er mee te maken als je
inschrijfformulieren of op een
andere manier persoonlijke
gegevens van de vraagouder
en/of kinderen bewaart. De wet
is erop gericht dat je zorgvuldig
met deze gegevens omgaat en
niet langer dan noodzakelijk
bewaart. Een stappen plan staat
in het portaal van G4. In
verband met de AVG ontvangt u
binnenkort ook een
verwerkingsovereenkomst van
G4. Ook wij hebben er mee van
doen.

De belastingdienst is begonnen aan de voorbereiding van het definitief
maken van de beschikkingen kinderopvangtoeslag 2017. In de week
van 25 mei ontvangen ca 90.000 ouders een verzoek om
kinderopvanggegevens over 2017 op te sturen. Dit dienen zij te doen
voor 6 juni 2018. Lang niet alle ouders ontvangen een brief, maar als je
een brief ontvangt ben je verplicht te reageren. Als je de definitieve
beschikking 2017 ontvangt dan raden wij aan deze goed te controleren.
Mochten daar vragen over zijn dan helpt G4 u graag.

10 tips om de weerstand van kinderen te verbeteren
1. Voldoende rust; het gemiddelde kind heeft 10-14 uur
slaap per nacht nodig.
2. Frisse lucht; belangrijk dat kinderen iedere dag buiten
zijn.
3. Maak plezier en ontspan; een gelukkig kind is een
gelukkige ouder.
4. Routine; zo vaak mogelijk op vaste momenten eten,
drinken, verhaaltje voorlezen enz..
5. Zo min mogelijk suiker; suiker heeft een negatief effect
op het immuunsysteem.
6. Handen goed wassen; bacteriën en virussen zijn dol op
vieze handen.
7. Rook niet in de omgeving van kinderen; kinderen zijn
hier extra vatbaar voor.
8. Voldoende fruit en groente eten; immuunsysteem
krijgt een extra boost door de vele antioxidanten die
erin zitten.
9. Drink voldoende water; immuunsysteem blijft in goede
conditie.
10. Sporten; bewegen is goed… voor iedereen!
(bron mamaliefde.nl)

Kinderen spelen veel minder buiten blijkt
Uit onderzoek, dat Jantje Beton liet uitvoeren onder
(groot)ouders en kinderen blijkt dat er dramatisch minder
buiten wordt gespeeld. Grote generatieverschillen in spelen
zijn duidelijk zichtbaar. Daar waar (groot)ouders vroeger
massaal naar buiten gingen, spelen kinderen nu binnen. In
vergelijking met 2013 is het aantal kinderen dat elke dag buiten
speelt in de buurt gedaald van 20% naar 14%!. Geen goede
ontwikkeling vind G4. Buiten spelen is heel belangrijk!!!
Neterselsedijk 18A
5094BD Lage Mierde
Voor meer info:
013-5093202
www.gastouderbureaug4.nl

