Nieuwsbrief december 2017
Veranderingen 2018
Afgelopen maandag heeft iedere gastouder van GO Kidz een mail ontvangen m.b.t. tot de wijzigingen
in de gastouderopvang 2018. Hieronder een korte samenvatting.
Vanaf 1 maart 2018 moet iedereen die werkt of woont op een locatie waar kinderen worden
opgevangen zich inschrijven in het Personenregister kinderopvang van DUO. Met het
personenregister worden medewerkers continu gescreend op strafbare feiten die belemmerend of
bezwaarlijk zijn bij het werken met kinderen. Als blijkt, dat een persoon werkzaam in de
kinderopvang, een bedreiging vormt voor een veilige omgeving voor kinderen, gaat er via de GGD
een signaal naar de werkgever of het gastouderbureau.
Belastingdienst
De belastingdienst heeft de kinderopvangtoeslag 2018 voor gastouderopvang verhoogd naar € 5,91.
Bureaubijdrage 2018
GO Kidz blijft ook in 2018 de bureaukosten van € 25,00 per maand per gezin hanteren.
Jaarlijkse evaluatie
Jaarlijks moet ik van de GGD een evaluatie m.b.t. de opvang uitvoeren met de gastouders en de
vraagouder(s). Deze jaarlijkse evaluatie wordt per mail naar de vraagouder(s) gestuurd zodat jullie,
indien mogelijk, samen met de kinderen kunnen invullen. Het evaluatieformulier van de
vraagouder(s) wordt met de gastouder besproken. Er wordt ook een evaluatie afgenomen bij de
gastouder. Deze evaluaties(vraagouder en gastouder)worden retour gemaild naar de vraagouder(s).
Daarna neem ik telefonisch contact op met de vraagouder(s) om de evaluatie te bespreken. Ik wil
iedereen alvast hartelijk bedanken voor het invullen en terugsturen van de evaluatieformulieren.
Gesloten
Gedurende de kerstvakantie is GO Kidz gesloten. De betalingen en dringende zaken zullen uiteraard
wel opgepakt worden. Is er iets wat echt niet kan wachten dan kunnen jullie een WhatsApp bericht
sturen naar 06-50 40 69 37. Alle andere zaken zullen weer na 7 januari opgepakt worden.
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Cursusdata 2018

EHBO Deventer
EHAK(Eerste Hulp Aan Kinderen)

10 maart 2018 8:00 uur tot 12:00

€ 75,00*

Introductieworkshop Heppie!?

Diverse data 1,5 uur

€ 15,00*

Verdiepingsworkshop Heppie!?

Diverse data 3 dagen à 2,5 uur

€ 170,00

Kind in scheidingssituatie

Diverse data 2,5 uur

€ 35,00*

Zindelijkheid

Diverse data 2 uur

€ 30,00*

Rouw en Verlies

Diverse data 2 avonden à 2,5 uur

€ 75,00*

Introductieworkshop Positief Opvoeden

Diverse data

€ 20,00**

Positief Opvoeden (TripleP)

Diverse data

€ 200,00

Orthopedagogisch praktijk Jade

Kinderpraktijk Lev

Lucinta Kieftenbeld cursus Positief Opvoeden

*cursus wordt gegeven voor gastouder(s) en vraagouder(s)en de minimale deelname is 6 personen
**cursus wordt gegeven voor gastouder(s) en vraagouder(s)en de minimale deelname is 10 personen
Voor meer informatie of opgeven kan een mail worden gestuurd naar info@gokidz.nl.
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EHAK (herhalings)curcus
Iedere gastouder dient te beschikken over het certificaat Eerste Hulp aan Kinderen. Bij EHBO
Deventer volgt u de Basisopleiding Eerste Hulp aan Kinderen. Zowel gastouders als vraagouders die
hier aan deel willen nemen kunnen voor € 75,00 deze cursus volgen. Door de meeste
zorgverzekeraars wordt deze cursus vergoed. De volgende EHAK cursus staat gepland op zaterdag 10
maart 2018 van 8:00 uur tot 12:00 uur in Deventer. Minimale aantal deelnemers is 6.
Workshop kinderen en emoties
Tijdens deze workshop wordt er onderzocht welke emoties er zijn, hoe je ze kunt herkennen en
benoemen en hoe je ermee om kunt gaan. Er is ruimte om ervaringen uit te wisselen en je ontvangt
praktische tips. Na afloop krijg je een hand-out zodat je thuis alle informatie nog een rustig kunt
nalezen. De kosten hiervoor zijn € 15,00 en het minimale aantal deelnemers is 6.
Kinderen in scheidingssituatie
Als ouders gaan scheiden, dan is dit voor een kind een ingrijpende verandering in hun leven. Tijdens
deze avond kijken we naar welke reacties een kind naar aanleiding van de situatie kan laten zien. We
bespreken welke fasen een kind doorloopt bij deze ingrijpende verandering om het verlies een plekje
te geven. Wat zijn voor een kind de mogelijke gevolgen bij een scheiding en hoe kun je een kind
ondersteunen in deze heftige periode. De kosten hiervoor zijn € 35,00 en het minimale aantal
deelnemers is 6.
Zindelijkheid
In deze informatie bijeenkomst gaan we in op de vraag, wanneer een kind zindelijk wordt. We
bespreken hoe de zindelijkheidsontwikkeling verloopt en op welke wijze je als ouder/opvoeder een
kind kunt begeleiden. Hoe kun je je als ouder/opvoeder goed voorbereiden op deze
ontwikkelingstaak van je kind, zodat je samen op weg kunt naar zindelijkheid. Je ontvangt tips en
adviezen waar je thuis mee aan de slag kunt. De kosten hiervoor zijn € 30,00 en het minimale aantal
deelnemers is 6.
Rouw en Verlies
Deze workshop is een preventieve workshop. Dit houdt in dat we inzicht krijgen in hoe we onszelf en
ons kind kunnen voorbereiden op dat wat onvermijdelijk komen gaat. Het is goed om als ouder(s)
en/of verzorger(s) inzicht te hebben in het concept dood zoals kinderen het zien en handvatten te
krijgen in het bespreekbaar maken van dit onderwerp. De kosten hiervoor zijn € 75,00 en het
minimale aantal deelnemers is 6.
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Lezingen cyclus Positief Opvoeden
Tijdens de workshop/lezingencyclus krijg je presentaties over hoe je om kunt gaan met de meest
voorkomende problemen bij het opvoeden. De kracht van positief opvoeden. Het zelfvertrouwen en
zelfredzaamheid en veerkracht bij kinderen bevorderen. De kosten hiervoor zijn € 20,00 en het
minimale aantal deelnemers is 10.
Positief Opvoeden(TripleP)
Tijdens de Triple P-groepstraining Positief Opvoeden leren (gast)ouders verschillende
opvoedvaardigheden. Door positief opvoeden kun je lastig gedrag bij je(gast) kind voorkomen. Lastig
gedrag corrigeren is dan minder vaak nodig. Dat is goed voor de band tussen (gast)ouders en
(gast)kinderen en voor de sfeer. Je leert hoe je de ontwikkeling van je (gast)kinderen kunt
stimuleren en ondersteunen. En hoe je omgaat met ongewenst gedrag. De kosten hiervoor zijn
€200,00.
Oudercommissie
De oudercommissie behartigt de belangen van alle vraagouder(s) en kinderen van de opvang bij GO
Kidz. Een oudercommissie bestaat uit een 3-tal vraagouders van GO Kidz. Hiervoor zijn adviesrechten
vastgelegd in de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.
Vraagouders die deel uit willen maken van een oudercommissie zijn welkom. Het hoeft niet veel tijd
te kosten, want de communicatie mag grotendeels digitaal plaatsvinden. Het doel is om ongeveer 3x
per jaar bij elkaar te komen bij een van de commissieleden thuis.
Wil jij je aanmelden als oudercommissielid? Heel graag!
De oudercommissie is te bereiken via het volgende e-mailadres: gokidz.oudercommissie@gmail.com
Facebook
Heb je de facebooksite van GO Kidz al geliked? Er wordt regelmatig iets op geplaatst!
https://www.facebook.com/www.gokidz.nl/
Tip en/of suggesties
Mist u iets, heeft u tips en/of suggesties voor de GO Kidz nieuwsbrief? Mail het dan naar
info@gokidz.nl.
Met vriendelijke groet, Kirsten
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