Nieuwsbrief
Gastouderbureau
Voel je Thuis, Nr
6 April 2017
Hierbij de nieuwsbrief van April. In
deze nieuwsbrief vindt u de laatste
nieuwtjes en mededelingen voor
zowel de gastouder(s) als
vraagouder(s).

Verjaardagen in Maart
GO Gonny Terpstra, Sienna van der Zee, GO
Aukje Sieperda & Evy Sinnema waren jarig in
Maart Nog van harte gefeliciteerd!!

Verjaardagen in April
2 april Jeroen van der Werf
6 april Ines Gerbrig Kooistra
10 april Anke marije Bruinsma
13 april (GO) Maaike de Groot & Talitha Pool
14 april Ruben Cuperus
15 april (GO) Anja Sipkema
22 april Ayla Tokatci
23 april Quinn de Jong
24 april Rosalien van Geest
25 april Bryan van der Heide
29 april Layla de Groot
30 april (GO) Aaltsje Hoekstra

`Leges, doe er wat aan!’
Leges: Iedere gastouderbureau krijgt er mee te maken. Inmiddels rekent meer dan
een kwart van de Nederlandse gemeentes namelijk kosten voor het inschrijven van
een voorziening voor gastouderopvang (VGO) in het Landelijke Register
Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP). Wettelijk gezien mogen gemeentes
kosten rekenen voor dienstverlening aan burgers en bedrijven. Het screenen en
inschrijven van een gastouder in het LRKP valt daar ook onder. U kunt er echter wel
iets tegen doen. Het Platform Gastouderopvang verzet zich met succes tegen
legesheffing.

Ervaring van een gastouder (uit het land)
Omdat onze woning gesloopt werd, moesten we naar een tijdelijke . Die woning moest
geregistreerd worden. Enkele maanden later konden we in onze nieuwe woning en
toen betaalden we opnieuw leges. Als ik nog als gastouder in de opstartfase had
gezeten, dan weet ik niet of ik ermee door zou zijn gegaan. Gelukkig heb ik doorgezet,
maar het heeft me een paar maanden inkomen gekost!

Ervaring van een vraagouder (uit het land)
Wij hebben gekozen voor een gastouder aan huis. Hiervoor moest onze woning
geregistreerd worden als opvanglocatie en betaalden we €463,- leges. Door
verschillende omstandigheden stopten de gastouders en hebben we in één jaar tijd
drie keer gewisseld van gastouder. Steeds betaalden we legeskosten en niemand bij de
gemeente die daarin mee wilde denken. Je zou bijna de gastouder houden waar je
minder tevreden over bent, alleen omdat er zulke hoge kosten komen wanneer je
overstapt!

Gelukkig betalen wij er in onze gemeente nog niet voor, laten we er met
z`n alle wat aan proberen te doen om dit te voorkomen!

Hulp nodig bij uw aangifte?
Rinze helpt u graag, u kunt contact opnemen met 0515-579405

NU BIJ ONS TE KOOP!!
Veiligheidstools en leuke kinderspulletjes voor in en om
het huis voor zowel gastouder(s) als vraagouder(s)
Hieronder een aantal producten (LET OP, wij hebben van alles maar een
kleine voorraad dus wees er snel bij want OP=OP)

1. Veiligheidssetje €6.50
2. Resqme Veiligheidstool voor in de auto €12.50
3. Auto spiegel €3.50
4. Woezel en Pip verjaardagskalender €4.00
5. Veiligheidstool voor vingers tussen de deur €3.50
6. Veiligheidstool voor keukenkastjes €2.75
7. Baby on board! Bordjes voor in de auto €2.50
Mocht je interesse hebben in 1 van deze producten kun je mailen of langs
komen op de Snekerpoort 9 in Bolsward.
Nieuwe producten en Tools zetten wij direct online op onze Facebook pagina,
houdt deze dus goed in de gaten!

Kinder-EHBO
In februari hebben een aantal vraagouders hun kinder-EHBO bij
ons gehaald.
Ook alle gastouders die deelname aan de herhalingscursus zijn
geslaagd.
In september organiseren wij weer een kinder-EHBO ( +
herhalingscursus), de uitnodiging volgt later!

Afgelopen weken is Bram uit logeren geweest bij
Gastouder Valerie en Gastouder Lois.
Bram zou het leuk vinden om een
keer bij een vraagouder te mogen
logeren.. Lijkt het jullie ook leuk een
logeerpartijtje met Bram, stuur
dan een mailtje naar
info@gobvoeljethuis.nl

Kinderziektes
Op dit moment heersen er een aantal kinderziektes in en om Bolsward. Hieronder de ziektes met de
symptomen:




Roodvonk: is een kinderziekte met koorts, keelpijn en een rode, ruwe huiduitslag.
 Bij kinderen tussen 3 en 8 jaar komt roodvonk het meest voor.
 Geef uw kind regelmatig een slokje koud water.
 En eventueel paracetamol tegen de pijn.
Uw kind mag naar buiten en school/het kinderdagverblijf als het zich goed voelt.
 De verschijnselen gaan vanzelf over, meestal binnen 7 tot 10 dagen.

Bof: wordt veroorzaakt door het bofvirus en is zeer besmettelijk. Bof begint vaak met koorts en
een opgezette wang door een ontstoken speekselklier. Eten, Kauwen, slikken en de mond
wijd openen doen doet pijn. Bof is besmettelijk vanaf twee dagen voordat de wang opzwelt tot
vijf dagen daarna. Er zijn geen medicijnen tegen de bof.
Na één tot twee weken bent u er weer. Als u of uw kind de BMR-prik(ken) heeft gehad, is de
kans klein dat u of uw kind erg ziek wordt van het bofvirus.

De vijfde ziekte komt vooral voor bij kinderen van 4 tot 10 jaar. De oorzaak is een virus. Uw kind krijgt
rode wangen met grillige, rozerode vlekjes. De uitslag verspreid zich uit naar romp, billen, armen en
benen. Uw kind kan wat koorts en jeuk hebben, maar voelt zich verder niet ziek. Uw kind kan gewoon
naar school of de kinderopvang. Bij jeuk kunt u mentholpoeder op de huid aanbrengen.

