ZOET GASTOUDERBUREAU
Beetje bij beetje wordt de berichtgeving rondom het
coronavirus minder. Gelukkig! Natuurlijk hoopt Zoet
Gastouderbureau dat dat zo blijft. Daarom is het weer
tijd voor een nieuwsbrief. Een informatieve nieuwsbrief,
gecombineerd met handige weetjes en tips!

WEBINAR
Op 28 mei 2020 heeft Zoet Gastouderbureau
een Webinar gehouden over de nieuwe
maatregelen en het nieuwe werken in de
kinderopvang. Er hebben hier veel
gastouders aan deelgenomen.
Punten zoals pedagogisch werken met
inachtneming van de maatregelen vanuit het
RIVM, het nieuwe aanvullende protocol
vanuit het gastouderbureau waren onder
andere punten van gesprek.

Waar vind ik de meest relevante informatie
rondom het Coronavirus?
Er is de afgelopen periode heel wat informatie op je
afgekomen rondom het coronavirus. Zoet
Gastouderbureau heeft getracht alle relevante
informatie te verstrekken aan alle ouders en gastouders.
*Daarbij is de compensatieregeling inmiddels
afgehandeld voor deze periode. Wist je dat alle
informatie terug te vinden is in de persoonlijke omgeving
in PortaBase in de downloads?

Op 23 juni 2020 is er een Webinar gehouden
over het snottebellen beleid ivm de Corona
maatregelen en hoe de gastouder hiermee
om kan gaan. Er is uitleg geweest over het
werken met de beslisboom vanuit BOinK en
de vragenlijst voor kinderen van 0-6 jaar en
7-12 jaar.
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Je vindt hier het meest recente protocol en de handige
beslisboom waarmee de gastouders en ouders samen
kunnen beoordelen of hun verkouden kind door de
gastouder kan worden opgevangen. Deze beslisbomen
voor kinderen van 0 jaar tot en met 6 jaar en van 7 jaar
tot en met 12 jaar zijn ontwikkeld door BOinK, in
samenwerking met AJN Jeugdartsen Nederland.

*Compensatie GOB mogelijk tot uiterlijk 30 juli 2020
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Zomervakantie
Voor de één is de zomervakantie al
begonnen, voor de ander is de
vakantie in zicht. Wij bedanken
iedereen voor het vertrouwen in
Zoet Gastouderbureau de
afgelopen periode. TIP: is de
zomervakantie al met de ouders en
gastouders besproken? Dan weet
de gastouder op hoeveel kinderen
zij kunt rekenen. Wel zo handig!

DE BELASTINGDIENST
De digitale dienstverlening aan ouders wordt steeds iets meer verbeterd om het aanvraag-en
wijzigingsproces voor de kinderopvangtoeslag gemakkelijker te maken voor ouders. In 2019 zijn er al
wijzigingen doorgevoerd in het portaal ‘mijn toeslagen’ Ook is er hard gewerkt aan de ontwikkeling
van een kinderopvangtoeslag-app. Met deze app kunnen ouders makkelijk en overzichtelijk de
actuele aanvraaggegevens inzien en wijzigingen doorgeven. De app is inmiddels beschikbaar in de
appstore!

Richtlijnen hitte- en zonbescherming
Komende zomer belooft het erg warm te worden in Nederland. Het is daarom belangrijk om de
opvangkinderen en jezelf goed te beschermen tegen de gevolgen van blootstelling aan de zon.
Maar hoe gebruik je nou zonnebrandcrème op een goede manier? En hoe ga je slim om met
hoge temperaturen? Met deze tips kom je de warme weken van de zomer goed door!

10 tips voor hitte- en zonbescherming
1. Gebruik voor kinderen een zonnebrandcrème met een beschermingsfactor van minstens 30.
Dit hoeft niet speciaal zonnebrandcrème voor kinderen te zijn. Let bij je keuze wel goed op
stoffen die de kinderhuid kunnen irriteren zoals bijvoorbeeld parfum.
2. Smeer de kinderen ’s ochtends in en probeer dit op te nemen in je ochtendroutine. De crème
heeft dan tijd om in te trekken en wordt het een noodzakelijke gewoonte.
3. Herhaal het smeren iedere 2 uur. Smeer ook opnieuw wanneer een kind uit het water komt, is
afgedroogd of heeft gespeeld en gezweet. Ook wanneer de crème waterproof is moet het smeren
toch in deze gevallen herhaald worden.
4. Houd baby’s altijd uit de volle zon. Blijf met alle kinderen tussen 12.00 en 16.00 uur uit de zon,
ook als de kinderen goed ingesmeerd zijn. Tijdens dit deel van de dag is de zonkracht en kans op
verbranding het hoogst. De huid van een kind kan al in 10 minuten verbanden!
5. Je kunt kinderen extra beschermen door gebruik te maken van zonnehoedjes en petten.
Reguliere kleding, vooral lichte, dunne en natte kledingstukken laten UV-straling door. Je zou
bijvoorbeeld gebruik kunnen maken van UV-werende kleding.

6. Met een parasol of schaduwdoek kun je gemakkelijk eet- en speelplekken creëren.
7. Wil je toch naar het park of de speeltuin? Plan deze uitstapjes dan aan het begin of einde van
de dag.
8. Zorg ervoor dat kinderen voldoende drinken, ook als ze niet uit zichzelf aangeven dat ze dorst
hebben. Bedenk dat ook kinderen ongemerkt veel vocht verliezen door transpiratie. Zorg dat je
altijd water meeneemt als je bijvoorbeeld gaat wandelen of een uitstapje maakt.
9. Houd je gastouderopvang koel: opwarming van de woning kan worden beperkt door tijdig
gebruik te maken van zonwering of ventilator. Zorg voor continue ventilatie door ventilatieroosters
open te houden of ramen op een kier te zetten. Zorg voor extra frisse lucht door het openen van
ramen en/of deuren op tijdstippen dat het buiten koeler is, zoals ‘s avonds, ‘s nachts en ‘s
ochtends.
10. Indien er langdurig sprake is van hoge temperaturen kan er een Nationaal hitteplan
uitgevaardigd worden. Volg de instructies van dit hitteplan dan zeker op.

Zoet Gastouderbureau is er trots op dat we het certificaat “Samen
Werken Aan Kwaliteit 2019” mochten ontvangen van
het klachtenloket Kinderopvang

Geen klachten in 2019
Dit certificaat wordt uitgereikt aan organisaties in de kinderopvang wanneer er over een heel jaar
geen enkele klacht tegen de organisatie is ingediend bij de Geschillencommissie Kinderopvang.
Deze erkenning geeft aan dat Zoet Gastouderbureau zorgt voor een kwalitatieve en veilige opvang
en dat hiermee mogelijke onvrede wordt voorkomen.

Zoet Gastouderbureau wenst iedereen een
fijne zomervakantie toe!

