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In deze nieuwsbrief lees je over:
1. Verplichte thema-avond: “herkennen van kindermishandeling” voor gastouders
2. EHBO voor vraagouders en andere belangstellenden 17 januari of 24 januari 2019
3. Keukentafelgesprek voor gastouders maandag 11 februari 2019
4. Onze nieuwe gastouder Anja Meulendijks stelt zich voor
5. Enkele activiteiten van onze gastouders in de herfst
6. Nieuws rijksoverheid
7. Nationale voorleesdagen bibliotheek Horst en Venray
8. Knutselidee voor de herfst
9. Bloemetje voor onze gastouder
10. Idee, tip, leuke foto?
11. Bereikbaarheid gastouderbureau Pierewiet

Veel leesplezier!

1. Verplichte thema-avond voor gastouders herkennen van kindermishandeling
Op dinsdag 29 januari of donderderdag 31 januari 2019 wordt de verplichte thema-avond
herkenning kindermishandeling aan onze gastouders gegeven.
Tijdens deze avond gaan we in op:
*Verschillende vormen van kindermishandeling
* Wat is het, wat zijn de diverse signalen, wat kun je doen,
sociale kaart betreft hulpverlening. Wat doet veilig thuis, werkwijze etc.?
*Meldcode, wat is het, hoe werkt het, wat is belangrijk?
*Rollenspellen aan de hand van eigen voorbeelden of uit onze ervaringen
*Vragen van jullie
Wanneer: dinsdag 29 januari of donderdag 31 januari 2019
Hoelaat : 19.30 uur tot 21.30 uur
Waar
: ’t Koetshoês Gasthuisstraat 21 Horst
Meld je aan voor deze verplichte thema-avond, bij marja@pierewiet.com.

2. EHBO voor vraagouders en andere belangstellenden

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

: donderdag 17 januari en donderdag 24 januari 2019
: 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 11 februari 2019
Graag willen we weer met een groepje gastouders 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 11 februari 2019
Waar: Berkelstraat 3 Horst
Hoelaat: 19.00 uur tot 20.15 uur

4. Onze nieuw gastouder Anja Meulendijks stelt zich voor

Vanaf oktober ben ik een collega van jullie geworden, dus ik zal me even voorstellen.
Mijn naam is Anja Meulendijks
Samen met mijn Mart heb ik 3 kinderen, Rick 28, Loek 25 en Nina 18. Ook ben ik al Oma
van Jayley en sinds enkele weken ook van Raivey. Super leuk!
Ik woon in Griendtsveen, een klein, mooi en super gezellig plekje.
We hebben ook een hond, waar ik veel mee wandel. Verder vind ik lezen, op vakantie
gaan, bakken, knutselen en nog veel meer, leuk om te doen.
1 dag in de week pas ik op 3 kinderen, 4 jaar, 2 jaar en 4 maanden oud, en verder ben ik
al heel lang werkzaam bij kind centrum het Nest. In Griendtsveen op de peuterspeelzaal
en in America ook peuterspeelzaal en daar waar nodig is.
Met kinderen werken blijft voor mij het mooiste wat er is!
Groetjes Anja Meulendijks

5 Activiteiten van onze gastouders in de herfst
Ook binnen de gastouderopvang wordt dit heerlijke jaargetij beleefd.
Petra Jenniskens trekt haar opvangkinderen de laarzen en de overals aan en gaat een
heerlijke herfstwandeling maken.
Onze gastouder Miriam Derks gaat heerlijk met de kinderen aan tafel knutselen.
Zie hieronder de foto’s van deze leerzame en leuke activiteiten.

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.
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. Dit is inmiddels door alle
gastouders gedaan doch…..
Let op:
Dit betreft ook de eventuele poets-, strijkhulp, buurvrouw, schoonmoeder etc. die met
regelmaat bij jou in de opvang komt
Lukt het niet je in te schrijven in het Personenregister Kinderopvang, bel ons gerust we
nemen graag samen de stappen met je door.

7. Nationale voorleesdagen 23 januari tm 2 februari 2019
Het prentenboek van het jaar voor 2019 “Een huis voor Harry” staat centraal.
Op de woensdagmiddagen 23 en 30 januari organiseert de bibliotheek Horst en Venray om
14.30 uur een voorleesactiviteit.
Alle peuters en kleuters zijn van harte welkom om te komen luisteren en meegenieten van
dit prachtige boek.
Verder zijn natuurlijk alle gastouders met hun
opvangkinderen van harte welkom om een bezoek
te brengen aan de bibliotheek voor een programma
rondom “Een huis voor Harry”, in de ochtenduren.
Tijdens dit bezoek wordt veel tijd ingeruimd voor het
voorlezen. Daarnaast geeft de zoektocht van Harry veel
aanleiding tot spelen en bewegen.
Het programma duurt ca. 1 uur.
Inschrijven kan via hjanssen@biblionu.nl

Laat je verrassen en geef je op voor een activiteit.
Librije 60, 5961 VG Horst / Merseloseweg 59, 5801 CC Venray
T 077 3982339
www.biblionu.nl

8. Knutselidee voor de herfst
Schatkist van herfstmaterialen
Na een heerlijke herfstwandeling kun je van
onderstaande gevonden schatten een mooie schatkist maken.
Het voorblad van de schatkist kun je vinden op onze website www.pierewiet.com onder
“documenten”. Veel plezier, samen met je opvangkinderen, met de zoektocht naar deze
waardevolle schatten.
.

9. Bloemetje voor onze gastouder
Deze maand hebben we Carla Vissers verrast met een bloemetje.
Gewoon omdat zij dagelijks
met veel liefde,aandacht,
geduld en plezier kinderen
een mooie opvangdag laat beleven.
Carla, we wensen jou nog heel
veel gezellige opvangdagen samen
met je lieve opvangkinderen
toe.

10. 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.

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

Zonnige herfstgroetjes van
Petra Ruud Anja Annelies Colleen en Marja

