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In deze nieuwsbrief lees je over:
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Workshop Zonder Gum voor gastouders en vraagouders op 17 mei a.s.
EHBO voor vraagouders en andere belangstellenden
Keukentafelgesprek voor gastouders maandag 4 juni
Onze nieuwe collega Colleen Bolten stelt zich voor
Certificaat samen werken aan kwaliteit 2017
Nieuws van de Rijksoverheid Personen Register Kinderopvang en AVG
Knutselidee voor het voorjaar
Idee, tip, leuke foto?
Bereikbaarheid gastouderbureau Pierewiet

Veel leesplezier!

1. Workshop zonder gum
Op donderdag 17 mei mogen jullie deelnemen aan een creatieve workshop. In deze
workshop gaan we met wegwerpmateriaal ieder iets unieks maken. De workshop is
helemaal vrij en er wordt geleerd om met een andere kijk te kijken. Helmie van de Riet, zij is
beeldend kunstenaar en heeft de kleur rijke werk plaats Zonder Gum, gaat ons deze avond
hierin begeleiden. We leren een stukje theorie mbt onze te gebruiken materialen maar,
gaan ook aan de slag met dit mooie product.
Wanneer: donderdag 17 mei a.s.
Hoelaat : 19.30 uur tot 22.00 uur
Waar
: Doolgaardschool Doolgaardstraat Horst (ingang het Veldje, hoofdingang)
Meld je gerust aan, bij marja@pierewiet.com, want het wordt een leerzame en creatieve
avond.

2. EHBO voor vraagouders en andere belangstellenden

Ook jullie hebben de mogelijkheid om binnen ons gastouderbureau de cursus EHBO-voor
kinderen te volgen. Ook deze cursus wordt door Annelies Hilgenga gegeven. Zij is Oranje
Kruis gecertificeerd
Deze cursus:
Datum
Duur
Tijd
Kosten
Locatie

: donderdag 24 mei en donderdag 7 juni 2018
: 2 avonden
: 19.00 – 22.30 uur
: € 50,00 voor vraagouders (hele cursus, 2 avonden)
€ 75,00 voor belangstellenden (hele cursus, 2 avonden)
: Berkelstraat 3 Horst

Na afloop van deze cursus krijg je een EHBO aan kinderen certificaat.
Deze cursus behandelt:
•
•
•
•
•

veel voorkomende letsels bij kinderen (schaaf- en snijwonden, splinters, verstuiking,
botbreuken, bloedneus etc.)
teken- en insectenbeten
verslikking, verstikking
bewustzijnsstoornissen en stabiele zijligging
reanimatie en AED

Dit is een interessante en leerzame cursus die je wegwijs maakt in het bieden van eerste
hulp aan kinderen (hetgeen altijd onverwacht gebeurt).
Mocht je hieraan willen deelnemen, meld je aan bij marja@pierewiet.com dan plannen we
je in.

3.

3. Keukentafelgesprek maandagavond 4 juni 2018
Graag willen we weer met een groepje gastouders periodiek bij elkaar gaan zitten. We
bespreken dan actuele gebeurtenissen in jouw opvang, je hebt de mogelijkheid om vragen
aan elkaar te stellen en om ervaringen te delen.
Lijkt het jou leuk om aan dit keukentafelgesprek deel te nemen,meld je dan aan bij
marja@pierewiet.com.
Wanneer: maandagavond 4 juni 2018
Waar: Berkelstraat 3 Horst
Hoelaat: 19.00 uur tot 20.15 uur

4. Onze nieuwe collega Colleen Bolten stelt zich voor

Hallo,Wat leuk dat ik mij mag voorstellen! Ik ben Colleen Bolten, trotse moeder van 3
kinderen. Met mijn vriend Harry, zijn kinderen en mijn kinderen vormen we een
samengesteld gezin. Een huishouden dat continue in beweging is. Ik ben zelf 8 jaar lang
gastouder geweest. Dit heb ik met heel veel plezier gedaan! Daarvoor heb ik 10 jaar een
commerciële functie gehad in het bedrijfsleven. In 2015 ben ik begonnen bij Pierewiet en
Gooiendaag als medewerker binnendienst. Voor Pierewiet doe ik allerlei voorkomende
administratieve taken en wil ik Facebook meer gaan inzetten. Dus heb je een leuk idee of
een leuke foto voor op FB (met toestemming van de ouders natuurlijk), mag je mij altijd
mailen colleen@pierewiet.com.Groetjes!

5 Certificaat samen werken aan kwaliteit 2017
Zoals jullie zien, zijn we er trots op dat er ook in 2017 geen geschillen zijn ingediend voor
ons gastouderbureau bij de landelijke geschillencommissie kinderopvang.

6. Nieuws van de rijksoverheid
Personen Register Kinderopvang
Om de kinderopvangbranch veiliger te maken, worden vaste medewerkers in de
kinderopvang (gastouders en volwassen huisgenoten) continu gescreend. Vanaf maart
2018 gaat het Personenregister kinderopvang van start. Hiermee wordt voorkomen dat
professionals met een strafblad of een verleden met kindermishandeling en of -misbruik
opnieuw in de kinderopvang aan de slag gaan.
Dit houdt voor jou als gastouder en volwassen huisgenoten in dat je verplicht bent je,
middels jouw VOG, in te schrijven in het Personenregister kinderopvang en een
koppelverzoek bij gastouderbureau Pierewiet in te dienen. Hierover is een schrijven
gestuurd afgelopen maart.
Lukt het niet je in te schrijven in het Personenregister Kinderopvang, bel ons gerust we
nemen graag samen de stappen met je door.
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Organisaties moeten vanaf 25 mei 2018 voldoen aan de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG). De AVG is onder andere in het leven geroepen om in de
hele Europese Unie de regels omtrent gegevensverwerking en privacy te stroomlijnen. Wij
zijn met deze nieuwe Privacy wet volop bezig.
Wanneer je deze nieuwsbrief (komt ca. 1x per kwartaal) liever niet wilt hebben, mag je dit aan ons
doorgeven en halen we je uit deze mailgroep.

7. Knutselidee voor het voorjaar
In het kader van onze komende workshop hier een alvast
een voorbeeld van wat te doen met wegwerpmateriaal, volg
de plaatjes en het komt zeker goed, veel plezier alvast.

8. Idee, tip, leuke foto
Heb je nog een idee, tip, leuke foto of iets anders voor komende nieuwsbrief, laat het ons
weten (marja@pierewiet.com) dan wordt dit geplaatst.

9. Bereikbaarheid gastouderbureau Pierewiet
Wanneer we telefonisch niet bereikbaar zijn, zijn we op huisbezoek. Je mag je vraag altijd
mailen naar info@pierewiet.com. De mail wordt dagelijks gelezen.

Zonnige voorjaarsgroetjes van
Petra Ruud Anja Annelies Colleen en Marja

