Nieuwsbrief – april 2017

Met PASSIE, in HARMONIE en EERLIJK
werken wij PERSOONLIJK en DAADKRACHTIG aan het beste voor ieder kind.

Wist je dat…?

Wij stellen voor…

…Wat betekent Bambini a Casa zoal voor gastouders?

…Gastouder Annemie!
‘’Mijn naam is Annemie van de Ven en
ik ben woonachtig in Tegelen.

Wist je dat…?
…al onze pedagogisch consulenten ervaren zijn en HBO/WO geschoold, we
geven je dus graag advies en uitleg. Wij staan voor je klaar als je in de
dagelijkse praktijk opvoedkundige vragen hebt. Er is aandacht voor
bijscholing en meerdere leuke en interessante thema-avonden per jaar.
Maandelijks deze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van alle nieuwtjes
en tips voor in de praktijk. Ook veel nieuws en interessante artikelen via onze
facebookpagina en website.

In het verleden heb ik 7 jaar gewerkt
als Opvang aan Huis bij gezinnen thuis,
daarna heb ik twee jaar lang de
tussenschoolse opvang verzorgd. Sinds
een aantal maanden heb ik de
overstap gemaakt om vanuit mijn
eigen huis als gastouder te werken!

…wij veel persoonlijke aandacht in gesprekken met ouders belangrijk
vinden, maar ook met jou als gastouder alleen! Jaarlijks organiseren wij een
evaluatiegesprek tussen ouders en gastouders en daarnaast is er nog een
voortgangsgesprek met jou als gastouder en een risico-inventarisatie in de
opvangwoning.
…Wij graag goede uitleg geven over het werken als freelancer of
zelfstandig ondernemer en over de inkomstenbelasting. Vooraf duidelijkheid
over je totale maandvergoeding betekent dat je niet voor verrassingen
komt te staan. Net zoals dat je vooraf weet hoe het is geregeld met jouw
vakanties en doorbetaald verlof.

In de volgende nieuwsbrief meer …..

Ik ben twee dagen in de week
beschikbaar (dagen in overleg).
In mijn vrije tijd ben ik 30 jaar lid
geweest van scouting Tichlouw te
Tegelen. Hier ben ik een aantal jaren
leidster geweest van de Bevers ( 6 en 7
jarige) en welpen ( 7 tot 11 Jaar).’’
Willen jullie ook gebruik maken van de
kleinschalige,
liefdevolle
en
professionele opvang bij Annemie?
Neem dan gerust contact met ons op
om de mogelijkheden te bekijken!
077 - 354 23 45
info@bambiniacasa.nl
www.bambiniacasa.nl
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Spelen met groente en fruit vermindert risico op eetproblemen
Zintuiglijke waarnemingen als aanraken en voelen kunnen, anders dan proeven, de katalysatoren zijn om
kinderen aan te moedigen gezonder te eten. Kinderen die gedurende etenstijd de kans krijgen om fruit en groente
vast te grijpen, zijn minder vaak moeilijke eters.
Dat blijkt uit onderzoek aan De Montfort University Leicester waarvan VoedingNu.nl melding maakt. Kinderen
kregen in het onderzoek toestemming om onbegrensd met voedsel als banaan, tomaat en sinaasappel te spelen
en dat beïnvloedde hun consumptie ervan positief: zij probeerden er meer van dan kinderen die niet met voedsel
‘speelden’. De uitkomsten van het onderzoek geven aan dat de zintuiglijke waarnemingen aanraken en voelen,
anders dan proeven, de katalysatoren kunnen zijn om kinderen aan te moedigen gezonder te eten.
Drie groepen kleuters
Helen Courthard, van De Montfort University, verdeelde 62 Britse kleuters van drie tot vier jaar oud over drie
groepen. Groep één kreeg broccoli, wortel, spinazie, banaan, radijs, sperzieboon, sinaasappel, citroen,
komkommer, tomaat en bosbes. Zij werden gevraagd met het voedsel plaatjes na te maken uit het boek het boek
Rupsje nooitgenoeg (The very hungry caterpillar). Bij het namaken werden zij gestimuleerd het voedsel waar nodig
te vervormen.
De tweede groep werd gevraagd, in plaats van met voedsel, met knutselspullen als veren, glitter en foamfiguurtjes
te spelen. Een derde groep speelde eenzelfde spel als groep één, maar hierbij moesten de kinderen een
onderzoeker aanwijzingen geven bij het namaken. Zelf kregen zij geen voedsel in handen.

Resultaten
Direct na het spelen werd aan alle kinderen hetzelfde fruit en groente gepresenteerd en gevraagd of zij er iets van
wilden eten. Kinderen die actief met voedsel hadden gespeeld (groep één), probeerden significant meer fruit en
groente dan de overige kinderen. De kinderen zijn gedurende het experiment nooit aangemoedigd of verzocht
een voedingsmiddel te consumeren. Daarentegen namen de kinderen uit groep één gezondere snacks zonder
aansporingen.
De onderzoekers denken dat de positieve uitkomst komt doordat kinderen zich het voedsel eigen konden maken.
De grootste winst werd behaald bij voeding waar een gemiddeld kind minder bekend mee is, zoals granaatappel
en kiwi.
Bron: Vakbladvroeg / Voedingnu.nl
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Agenda

Kiddi-app

17 mei 2017 – Thema avond ‘Mediawijsheid’

Tip voor gastouders en ouders!

14 juni 2017 – Vergadering oudercommissie

Onlangs is de KIDDI-app gelanceerd. Een app die
informatie over infectieziekten en hygiënerichtlijnen
voor kindercentra, peuterspeelzalen, buitenschoolse
opvangorganisaties en gastouderbureaus bevat. De
app geeft antwoord op infectieziekten gerelateerde
vragen, zoals: Welke hygiëne maatregelen moet ik
toepassen als een kindje krentenbaard heeft? En
moet ik dit melden bij de GGD?

14 juni 2017 - Training 'Meld-code Kindermishandeling &
Huiselijk Geweld'
1 juli 2017 - 12,5 jaar Bambini a Casa - Talenti a Casa

Gastouders gezocht

13 september 2017 - Vergadering Oudercommissie
21 september 2017 - Dag van de gastouder
13 december 2017 - Vergadering Oudercommissie

Certificaat - 2016 geheel klachtenvrij

De informatie is gebaseerd op de richtlijn voor
kindercentra van het Landelijk Centrum voor Hygiëne
en Veiligheid (LCHV), onderdeel van het Rijksinstituut
voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).
Je kunt de app gratis downloaden via de App Store
(Apple) en Play Store (Android)!
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8 teleurstellingen die goed zijn
voor je kind

GGD inspectie Bambini a Casa

Hoewel het een natuurlijke reactie is om je kind
te beschermen en te behoeden voor
teleurstellingen en verdriet, is dit niet altijd goed.
Van ‘vallen en opstaan’ leert je kind juist veel!

GOED NIEUWS!

Voorbeelden van teleurstellingen en de les die je
kind leert:
1. Niet worden uitgenodigd voor een feestje
De les: je mag zelf kiezen wie je er bij belangrijke
gebeurtenissen bij wilt hebben op basis van
vriendschap en niet ‘omdat het zo hoort’.

27 maart 2017 - GGD wederom zeer tevreden over het werk van
gastouderbureau Bambini a Casa
Lees het hele inspectierapport, via deze link, op onze website
http://www.bambiniacasa.nl/nieuws--agenda.html
Iedereen wil zijn of haar kindje toch graag door een liefdevolle
gastouder laten opvangen! Wil je meer weten over kleinschalige
professionele kinderopvang in een huiselijke omgeving? Neem
gerust contact met ons op 077 - 354 23 45

2. Hard werken voor een proefwerk en toch een
onvoldoende halen
De les: waarschijnlijk moet je kind een andere
tactiek gaan hanteren bij het leren van die
bepaalde stof.
3. Te laat op school komen
De les: hiervan leert je kind eigen
verantwoordelijkheid nemen (oorzaak-gevolg).
En om de volgende keer de wekker iets eerder
te zetten!
4. Een wedstrijd verliezen, of laatste worden bij
een spelletje
De les: frustratie en falen horen bij opgroeien. Je
kind zal hierdoor gaan nadenken over wat hij
volgende keer anders kan doen.
5. Ruzie met een vriendje of vriendinnetje
De les: hoe los je op een goede manier een
conflict op? Een belangrijke sociale vaardigheid.
6. Niet het cadeau van je eerste keuze krijgen
met Sinterklaas
De les: je krijgt niet altijd wat je wilt hebben. En
dat is helemaal niet erg, je kunt ook tevreden zijn
met minder.
7. De dood van een huisdier
De les: je kind leert hiervan dat afscheid nemen
(hoe pijnlijk ook) onderdeel is van het leven en
dat er plaats mag zijn voor verdriet.
Bron: jmouders.nl
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Leestip! Het boek ‘’Mensenkinderen!’’ van
Steven Pont over ontwikkelingsgebieden

